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FRA REDAKTIONEN
med at skabe flotte rammer omkring afvikling af 
1. holdets kampe. Der er blandt andet kommet 
lydanlæg med speaker, opsætning af flag og ikke 
mindst et rigtigt kampprogram med opstillinger 
og oplæg fra træner Kasper Stiller. 

Ud over seniorudvalget er der en del frivillige 
hjælpere omkring kampene, og her ser man end-
nu engang ”de gamle kæmper” fra Gug Boldklubs 
Venner træde til - respekt for det. MatchDay har 
været en succes med ca. 200-250 tilskuere på 
lægterne, og det er vist flere end en del 2. divisi-
onsklubber kan præstere. 

Bestyrelsen har her primo april præsenteret en 
ny struktur med en række nye udvalg og deraf 
følgende definerede ansvarsområder i klubben.

Der er nedsat et sportsudvalg, seniorudvalg, 
sponsorudvalg, kantineudvalg samt bladudvalg. 
Udvalgene er nedsat for dels at lette presset på 
bestyrelsen dels for at inddrage så mange som 
muligt i klubbens daglige drift. Bestyrelsen har 
en repræsentant i alle udvalg bortset fra bladud-
valget, som er særdeles selvkørende.

I seniorafdelingen har seniorudvalget v/ Erik 
Steffensen og Jonas Jensbye forfattet en ny 

håndbog ”Det blå bånd og den 
røde tråd”, som sætter ram-
merne for seniorholdene fra 
U19 til serie 6. Endnu et for-
nemt dokument til efterlevelse 
i seniorafdelingen. Vi har i Gug 
Boldklub nu ”Det blå bånd og 
den røde tråd” for seniorafde-
lingen og ”Gug Håndbogen” fra 
2011 for børne- og ungdomsaf-
delingen. 

Jeg har skelet lidt til nogle af vore 
naboklubber, hvor man på over-
ordnet niveau for hele klubben har 
arbejdet med værdier og visioner 
og forholdt sig til emner som; opnå 

Af Lars Fischer

Så ruller bolden igen i Gug 
Boldklub - et tegn på, at for-
året endelig er kommet, at 
en ny sæson er startet, og at 
første nummer af Gug Bold-
klubs klubblad er på banen. 

Ja, egentlig ruller jo bolden hele året i Gug Bold-
klub, for mange årgange og mange hold har del-
taget i diverse indendørsturneringer og -stævner 
i det, der i gamle dage hed vintersæsonen, og  
ja sågar på klubbens kunstgræsbane er der 
 jævnligt blevet spillet bold hen over vintermåne-
derne.

Som tidligere senior- og nuværende Old Boys- 
spiller er noget af det, som fylder, det nye initia-
tiv med MatchDay-koncept, når vor 1. herrese-
niorhold i Jyllandsserien spiller hjemmekampe. 
Et super flot initiativ skabt af medlemmerne af 

det nydanne-
de seniorud-
valg, som vir-
kelig har lagt 
mange timer 

i arbejdet 
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Claus nu skrives ind i Gug BK’s historie sammen 
med Benny Nygaard og Johannes Knudsen. Der 
vil derfor også blive opsat billede af Claus på 
væggen i klubhuset sammen dem. Tillykke med 
titlen, Claus.  

Sædvanen tro er der også i vintermånederne af-
holdt generalforsamling i Gug Boldklub og hos 
Gug Boldklubs Venner, og den traditionelle ve-
teranaften - denne gang med indlæg af AaB’s 
cheftræner Morten Wieghorst - er ligeledes ble-
vet afholdt.  

Inde i bladet kan du bl.a. læse om Nyt fra 
 Bestyrelsen og fra Seniorudvalget, præsentation 
af den nye inspektør, JS-trænerens forventnin-
ger, en påsketur til cup i Holland for de unge og 
meget andet godt, om hvad der rører sig klub-
ben. Alt i alt spændende læsning i et spændende 
blad.

Go’ læselyst.

medlemsfremgang?, udvidelse af klubben med 
flere sportsgrene?, samarbejde med naboer 
skoler/daginstitutioner, erhvervsliv m.fl. Måske 
noget, der kan dyrkes nærmere af bestyrelsen 
eller et nyt udvalg for at samle trådene, hvis der 
vurderes at være behov herfor. 

Vi har fået ny klubhusinspektør, hvor Kasper 
Krogh har taget over efter Henrik Uttrup, der har 
fået andre udfordringer efter fem år i klubben. 
Der skal lyde god vind herfra til Henrik Uttrup 
og tak for godt arbejde. Kasper er et velkendt  
ansigt i klubben; tidligere træner og spiller, og  
det ser ud til, at Kasper er kommet godt i gang 
med arbejdet. Man kan læse, at Kasper er ud-
dannet pædagog, og pædagogiske evner kan 
der godt blive brug for på en udsat post som 
 inspektør !

Det bør her også nævnes, at klubbens tidligere 
formand og mange årige førsteholdsspiller Claus 
Willadsen er blevet udnævnt til æresmedlem, så 

Hjemmebanetrøje
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Senior: 240,-

Hjemmebaneshorts
Junior: 100,-
Senior: 120,- 

Udebanetrøje
Junior: 135,- 
Senior: 260,- 

Udebaneshorts
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Senior: 120,- 

SPORTMASTER Aalborg Storcenter · Hobrovej 452 · 9200 Aalborg SV

Alle priser er inkl. 

klub- og SportMaster logo
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NYT FRA BESTYRELSEN
En udvikling, der også ses i forbindelse med det 
nye MatchDay-koncept, som er med til at løfte 
stemningen ved hjemmekampe til et nyt niveau. 

De mange spændende initiativer og aktiviteter  
i og omkring klubben er med til at gøre det til 
 noget særligt at spille fodbold i Gug BK. Den 
gode stemning er efterhånden kendetegnet for 
alle de frivillige, der dag efter dag leverer en fan-
tastisk indsats på træningsbanen og i diverse 
udvalg. 

Ud over det sportslige venter vi i skrivende stund 
spændt på, hvornår kommunen får færdiggjort 
tunnelen under Egnsplanvej, som skal give ad-
gang til banerne længst mod syd. Når tunnelen 
og vejen står færdig i løbet af 2018, kommer 
 tiden for den sidste etape omkring klubhuset, 
som inkluderer renovering af parkeringsplads, 
petanque og boldrum. 

Vi håber således, at vi i næste klubblad kan løfte 
sløret for, hvordan det færdige anlæg kommer til 
at se ud. 

Mens vi venter på at entreprenørerne bliver fær-
dige med deres arbejde, håber vi, at DU vil kigge 
forbi klubbens træningsbaner for at opleve stem-
ningen og prøve om fodbold er noget for DIG.

Af Henrik Sørensen
Formand

Efter en lidt lang vinter er for-
årsturneringen endelig skudt 
i gang. Hen over vinteren har 
der været udskiftninger både 
på og uden for banen. Der 

har således været en større rokade med udskift-
ning af både trænere, bestyrelsesmedlemmer og 
stadioninspektør. 

Fra bestyrelsen side vil vi  gerne 
takke alle for en god og loyal 

indsats for Gug BK. 
Samtidigt skal 

der også 
være et 
stort vel-

k o m m e n 
til de nye an-

sigter i klubben, 
som alle skal 

være med til at 
fortsætte den 
positive udvik-

ling, der pt. er i 
Gug BK. 

Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk
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MEGET NYT AT FORTÆLLE 
FRA SENIORUDVALGET

på disse kampdage vil et af klubbens øvrige se-
niorhold spille i forlængelse af denne kamp, så 
der er to kampe at følge. Gug BK MatchDay har 
til disse lejligheder fået sit helt eget logo, og op 
til MatchDay vil der være plakater i byens butik-
ker, som orienterer om hvilke kampe, der er på 
programmet. Til lejligheden vil alle blive budt 
pænt velkommen på et klubanlæg, der er klar til 
”kamp”. 

Der vil være beachflag og bannere, der leder til-
skuerne på rette vej mod banen. Endvidere vil 
der være særlige MatchDay-flag i de store flag-
stænger samt i de mange nyopstillede flagstæn-
ger rundt omkring banen. Til kampene bliver der 
lavet program med mulighed for bl.a. at vinde 
en sponsorpræmie fra dagens gavesponsor. For 
herudover at sætte stemningen spiller vi musik 
og speaker før og efter, at spillerne udfolder 
 deres evner på banen. 

Sidst men ikke mindst, opstiller vi hver gang en 
salgsbod til lejligheden, som på allerbedste vis 
passes af Gug Boldklubs Venner. Her kan man 
bl.a. gøre bekendtskab med den legendariske 
GB-platte: En udsøgt frankfurter med brød. Et 
bekendtskab man næppe fortryder.  

For at kunne løfte opgaverne omkring MatchDay 
har vi allieret os med en række af klubbens frivilli-
ge herunder ikke mindst Gug Boldsklubs Venner. 

Af Jonas Thimm Jensbye
Bestyrelsesmedlem

Der er sket virkelig mange 
ting i Seniorudvalget, siden 
vi sidst var ved tasterne i 
forbindelse med det seneste 
klubblad. Vi kan se tilbage på 

en meget travl periode, hvor vi har arbejdet på 
mange fronter. Der er dog især brugt kræfter på 
disse opgaver: 
• En Seniorhåndbog, som er udarbejdet  

for at skabe fælles fodslag om fremtiden i 
afdelingen (Se evt. hjemmesiden)

• En større trænerkabale med hele 10 nye  
ansættelser

• En kvalificering af afdelingens kampafvikling 
vha. et nyt koncept: MatchDay 

• En større rekrutterings- og fastholdelses-
proces, hvor vi sammen med trænere  
og udvalgte spillere har arbejdet hårdt på 
at skabe et spillergrundlag for fem tilmeldte 
seniorhold.

VORES NYE KONCEPT: GUG BK MATCHDAY
Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om se-
niorafdelingens nye koncept, MatchDay. Dette 
koncept er både udviklet for at kvalificere kam-
pafviklingen i seniorafdelingen, så rammerne 
omkring vores Jyllandsserie-kampe matcher ni-
veauet på banen, og for lave et godt set-up til 
gavn for afdelingens og klubbens fællesskab. 

Samlet set er det hermed vores mål både at støt-
te vores hold på allerbedste vis, samt lave et fest-
ligt lokalt ”folkemøde” om klubbens kampe. Her 
vil klubfolk og borgere i Gug - i alle aldre - kunne 
mødes og samles til kampe på vores skønne an-
læg under nogle hyggelige og indbydende ram-
mer. 

Når Jyllandsserie-holdet spiller hjemme, kaldes 
der derfor fremover til MatchDay i klubben, og 
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spillet fodbold på fornuftigt niveau. Derfor har  
han været flittigt i brug i forbindelse med rekrut-
tering af nye trænere. 

Seniorudvalget består i dag af Erik Steffensen, 
Søren Mortensen, Jesper Kaalbye og Jonas 
Jensbye.

KABALEN MED AT FÅ TRÆNERE  
OG SPILLERE PÅ PLADS
Netop arbejdet med at få ansat de rette trænere 
har været en tidskrævende proces. Dette skyl-
des ikke mindst, at vores - nu tidligere - første-
holdstræner Nickolaj Jonstrup blev headhuntet 
af AaBs Danmarksserie-hold i november måned. 
Efter en spændende og grundig ansættelsespro-
ces faldt valget på Kasper Stiller, som Nickolajs 
afløser. 

Kasper er kun lige blevet 30 år, men han har spil-
let på højeste niveau i bl.a. Viborg og Jammer-
bugt. Han er en moden og reflekteret ung mand,  
som både har sit taktiske og menneskelige fun-
dament på plads. Han assisteres af Jesper ”Joe” 
Nielsen, som er en dygtig og meget erfaren træ-
ner, der trods 30 år i trænergerningen stadig er 
parat til at lære nyt og dele ud af sin viden. Dette 
makkerpar har vi store forventninger til, og de er 
kommet lovende fra start og viser et stort enga-
gement både i klublivet og i at skabe et rigtigt 
vinderhold. 

Vi kan dog sagtens bruge flere hænder, så har du 
lyst til at være en del af noget godt og en del af 
holdet uden for banen, så hører vi det gerne.

Snyd ikke dig selv for fremover at besøge klub-
ben på en MatchDay - det er noget ganske sær-
ligt at være til bold på Gug Stadion sammen med 
flere hundrede andre gæve Gug-folk. 

EN LILLE ROKADE I SENIORUDVALGETS 
BESÆTNING
Undervejs er der også blevet ændret en smule 
i Seniorudvalgets besætning. Søren Frederiksen 
og Henrik Fischer - som på ihærdig vis var med 
til forme udvalgets tanker fra start - har valgt at 
gå ud af udvalget som en konsekvens af den 
store arbejdsbyrde, der har været en følge af det 
høje ambitionsniveau i udvalget. Denne arbejds-
mængde viste sig desværre at være uforenelig 
med deres civile arbejde. De vil begge følge hol-
det fremover og har heldigvis også tilkendegi-
vet, at de håber at finde tid til at kunne bidrage i 
mindre omfang omkring initiativer i afdelingen. Vi 
er Søren og Henrik meget taknemmelige for det 
opstartsarbejde, de har lagt i udvalget. 

I deres sted er Jesper Kaalbye indtrådt i Se-
niorudvalget - og han har med sit store drive og 
idérigdom allerede sat sit store præg på udval-
gets arbejde. Jesper er far til Andreas og Tobias, 
som begge spiller i afdelingen, og han har selv 

Velkommen til MatchDay ...
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Truppen er således intakt med undtagelse af 
Nickolaj Jonstrup og topscorer Daniel Olsen, 
som har fået chancen omkring Vejgaards tophold 
i Danmarks-serien. Ind som erstatning for Dani-
el Olsen er kommet den tidligere divisionsprofil i 
bl.a. Hjørring og Jammerbugt Lasse Strandberg, 
som er faldet godt til i truppen. Derudover har 
flere af de unge spillere hurtigt taget næste skridt 
i deres udvikling, så det ser lovende ud. 

Vi oplever den samme form for engagement fra 
vores nye målmandstræner Steffen Vestergaard, 
som trods sine blot 24 år allerede har trænet nog-
le af de dygtigste ungdomskeepere i Hobro IK 
og Randers FC. Steffen viser med sin store ener-
gi vejen for vores talentfulde keepere, som han 
følger hyppigt i kamp. Han er også mere på træ-
ningsbanen, end keeperne hidtil har været vant til.  

Vi har også hentet en dygtig træner udefra til 
vores bedste U19-hold, hvor Lasse Kristensen 
er kommet til. Lasse har tidligere i en årrække 
trænet Ardens serie 2-hold, og han har en masse 
fodboldkløgt, som han arbejder grundigt med at 
formidle til de talentfulde spillere. 

Det er også lykkes at få den tidligere spiller og 
træner Søren Pedersen tilbage til klubben, hvor 
han har an svaret for vores andethold omkring 
U19. Søren er en klubmand med de helt rigtige 
værdier og en god rollemodel for især de yngste 
af vores U19-spillere. Søren Nielsen, der tidlige-
re trænede dette hold, fungerer nu som bindeled 
mellem de to U19-hold ved at være holdleder på 
begge hold. 

Denne dobbeltrolle giver Søren Nielsen et godt 
afsæt for at bruge sine stærke relationelle kom-
petencer, hvor har bidrager til det gode spiller-
miljø ved at være tæt på spillerne. Michael 
 Jensen, som var en del af den tidligere træner-
stab, har trukket et stort læs i opstartsperioden 
bl.a. på træningsbanen og i forhold til at holde 
spillerne til ilden. Michael har nu givet tøjlerne 
endeligt videre til Lasse. Der skal lyde en stor  
tak til  Michael for hans store arbejde med dren-
gene.

Vores serie 3-hold har - som vi skrev i seneste 
blad - Torben Uttrup Andersen og Michael Poul-
sen som trænerteam, og de har virkelig fået 
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skabt et stærkt fællesskab omkring andet holdet. 
Det ligner et hold, der skal kæmpe med om top-
placeringerne i deres række. Måske kommer 
 vores nye serie 5-hold også til det - i hvert fald  
er det lykkes de nye trænere Rasmus Dahl og-
Søren Mortensen at få både flere tidligere 
Gug-spillere og mange nye spillere til at byde 
sig til omkring holdet. Både Rasmus og Søren er 
 rigtige klubfolk, som både kan det sociale, men 
som også ved, hvad der skal til for at vinde fod-
boldkampe. Det nye hold ser rigtigt spændende 
ud.

DET SPORTSLIGE OG DET SOCIALE  
SKAL GÅ HÅND I HÅND
I skrivende stund (9/4) er der spillet kampe for 
alle hold undtagen U19 Liga 4, der fik den første 
kamp udsat. Det ser lovende ud, idet samtlige 
hold er ubesejrede og ser ud til at kunne gøre 
sig gældende, hvor det er sjovest i de respektive 
rækker.

For os er det dog afgørende, at det både sports-
ligt og socialt er attraktivt at være træner og 
 spiller i Gug Boldklub. Derfor er vigtigt, at træ-

Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk

nerne har adgang til hinanden, hvilket sikres gen-
nem løbende trænermøder, og at trænerne har 
fælles omklædningsrum, hvor taktik og holdud-
tagelser drøftes. 

Der er også nedsat et spillerudvalg på tværs 
af holdene, som bl.a. arbejder med idéer  
til arrangementer, der skaber sammenhængs-
kraft på tværs af spillere og hold i afdelingen.  
Her er fællesspisning et blandt flere initiativer - 
den første fællesspisning er allerede gennemført 
med stor spillertilslutning.  

Alt i alt kan vi se tilbage på en vildt intens  
og virkelig spændende periode, og det glæder 
os, at spillertilslutningen er så stor, at der virke-
lig kommer kamp om pladserne på især vores  
tre seniorhold. Fra sommer er det ambitionen, at 
vi har endnu flere spillere i klubben - herunder 
også et damehold, som vi glæder os til at byde 
velkommen tilbage, når flere af pigerne  returnerer 
fra længere rejser. Må det blive et godt forår, hvor 
nye initiativer  kommer i vækst, og hvor fodbolden 
og fællesskabet kan blomstre på alle bedste vis i 
vores gode klub.

NYT HOLD HVERT MÅNED 
- HOLDSTART I 2018: 
26. april, 23. maj, 9. august, 5. september, 
4. oktober og 31. oktober.

Hos 

Kronborgs Køreskole 

tilbydes et kørekort-

forløb på 

kun 7 uger!



take away
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PROFIL - NY STADIONINSPEKTØR 
sen (gammel kollega) var på jagt efter et giftigt 
venstreben. Blækket på kontrakten var knap nok 
tørt, før jeg tørnede ud for Gug BK. 

Nye trænere kom til, som ikke så det samme po-
tentiale som Frederiksen, men det blev alligevel 
til en del kampe på diverse hold på seniorniveau. 
Som årene gik, var det blevet tid til at finde Old 
Boys-støvlerne frem, og der har jeg spillet siden. 
Dog er det ikke blevet til så mange kampe de sid-
ste par år, grundet manglende tid. Jeg har været 
holdleder for Lukas’ 2004-årgang og træner for 
Frederiks 2006-årgang. Derudover sidder jeg i 
klubbens sponsorudvalg og kantineudvalg, og 
siden 2014 har jeg været kampfor deler for klub-
ben. Selv om det er meget vemodigt, at skulle 
sige farvel til et job, jeg har været utrolig glad for, 
glæder jeg mig for vildt, til at komme i gang i klub-
ben. Jeg synes, Gug Boldklub er i en rigtig positiv 
udvikling, både på det sportslige plan men også 
på alt, hvad der sker uden for kridtstregerne. 

Bestyrelsen er omstruktureret, og de har lagt 
mange beslutningsprocesser ud til de forskel-
lige udvalg, hvor der sidder kompetente frivillige 
ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel.

Jobbet som inspektør er selvfølgelig forbundet 
med en masse praktiske funktioner, hvilket fal-
der mig meget naturligt, men jeg ser også jobbet 
som en mulighed for at bruge min pædagogiske 
faglighed til alle de skønne drenge og piger, der 
render rundt i klubben flere gange om ugen. 

Som tidligere skrevet har min opvækst været 
præget af liv og glade dage, og det vil jeg gerne 
bringe ind i Gug Boldklub. 

Jeg tror også på, at vi ved fælles hjælp gør Gug 
Boldklub til et bedre sted.

Jeg håber, I alle, medlemmer som forældre, vil 
komme til mig med gode ideer, konstruktiv kritik 
eller bare til snak. 
Døren står åben. Rigtig godt forår til alle!

Af Kasper Krogh
Stadioninspektør

Mit navn er Kasper Krogh. 
Jeg er 40 år og gift med 
 Karina, og sammen har vi 
 Lukas på 14 år og Frederik  
på 11 år. Begge drenge er 

aktive fodboldspillere i Gug Boldklub. Vi er bo-
siddende i Gug på 11. år. Inspektørjobbet i Gug 
Boldklub står for mig, som en fantastisk mulig-
hed for at forene den jeg er som person, med de 
uddannelser og interesser jeg har. 

Jeg er vokset op i efterskolemiljøet, hvor der al-
tid var liv og glade dage. Begge mine forældre 
har været lærere og efterfølgende forstanderpar 
på ØU i Dronninglund og Hardsyssel ved Struer. 
Efter 10. klasse tog jeg på landet for at arbejde, 
og det blev efterfølgende til en uddannelse som 
faglært landmand. 

I 1999 flyttede jeg tilbage til Aalborg for derfra at 
arbejde videre på landet, men jeg måtte hurtigt 
konstatere, at det ikke er så nemt at bryde den 
sociale arv. Jeg fik job på Gl. Hasseris Skole i 
Dussen som pædagogmedhjælper. I 2001 søgte 
jeg ind på Aalborg Socialpædagogiske Semina-
rium og blev færdiguddannet i 2004. 

De sidste 14 år har jeg arbejdet med udsatte 
unge, både på Vissegaard (lige bagved bane 11  
i Gug), og de sidste ni år har jeg været i Båd-
gruppen ved Lystbådehavnen. 

Jeg har arbejdet med unge, der har haft det 
svært i livet. Det kræver en helt speciel pædago-
gisk tilgang, hvor motivation, kommunikation og 
ikke mindst relation er uhyre vigtige redskaber. 
Jeg har været ansvarlig for den praktiske tilgang 
til læring, som foregik  på værkstedet,  i køkkenet 
og på fjorden med sejlads. 

I Gug Boldklub har jeg været aktiv siden 2004, 
da den tidligere 1. holds træner Søren Frederik-
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KALENDEREN - VÆRD AT VIDE
Året er fyldt med store og små begivenheder i Gug Boldklub, der skal huskes på. Her er en lille oversigt 
over nogle af de vigtige - lidt forude. 

Oplysninger om de enkelte begivenheder vil naturligvis blive givet hen ad vejen - på klubbens hjemme-
side og på anden vis. Men det kan jo være rart at være lidt på forkant, så se lige her:

HVAD SKAL DER SKE? HVORNÅR?

Træner/leder-arrangement Fredag den 1. juni 2018   

Pigeraketten Torsdag den 7. juni 2018 kl. 17.00 

Sommerafslutning Børn og Unge Fredag den 22. juni 2018 kl. 17.00

Footballcamp i Gug Uge 27. 2018

Markedsdag Lørdag den 18. august 2018 kl. 9.00-18.00

Fotografering til julekalenderen Onsdag den 5. september 2018 kl. 16.45

Veteranaften 2019 Mandag den 26. februar 2019 kl. 18.30

Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk
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SIDEN SIDST ...
Som den sidste træneransættelse for denne 
halvsæson ansatte seniorudvalget i april måned 
Steffen Vestergård (foto t.v.) til at varetage træ-
ningen og udviklingen af klubbens fire bedste 
målmænd.

Til trods for sin unge alder har han solid erfa-
ring med rollen som målmandstræner, idet han 
har trænet de bedste ungdomsmålmænd i både 
 Hobro IK og Randers FC.

Det var med stor glæ-
de, at klubben først i 
april kunne meddele, 
at Kasper Krogh var 
hyret som ny stadio-
ninspektør i Gug Bold-
klub. 

Kasper, der er et kendt 
ansigt i klubben, som 
spiller, kampfordeler, 
sponsormand og me-
get andet, afløser Hen-
rik Uttrup som stoppe-
de med kort varsel.

Andreas ’Raketten’ Kaalbye fra vores JS-hold 
vandt LigaBold.coms afstemning om at blive 
årets talent i efteråret. En meget flot pris til et af 
klubbens mange lysende talenter.

Også i 2018 fortsætter succesen med gæstetræ-
nere fra øverste hylde til klubbens JS-mands-
skab. I løbet af foråret var først Søren Kusk 
(tidligere AaB, Viborg FF, SønderjyskE m.fl.) og 
herefter Ove Christensen, en af DK’s absolut 
mest rutinerede trænere, forbi og gæstetræne 
vores JS-hold.
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FØRSTE ÆRESMEDLEM I 25 ÅR
I glasramme i Gug Boldklubs kantine hænger to 
gråhårede herrer - Sir Benny Nygaard og Johan-
nes ’Johs’ Knudsen - klubbens eneste æresmed-
lemmer. Nygaard er den senest udnævnte - tilba-
ge i 1993. Indtil nu - for på Generalforsamlingen 
blev det enstemmigt - og helt fortjent - besluttet 
at Claus Willadsen skal gøre dem selskab i glas-
rammen.

For første gang i 25 år og for kun tredje gang i alt 
får klubben derfor et æresmedlem.

Claus Willadsen er tidligere formand i klubben 
gennem en årrække fra 2005-2011, bl.a. da vi 
første gang rykkede i serie 1. Derudover har han 
været forbi stort set samtlige afdelinger, både 
som spiller og leder, siden han udtrådte sine før-
ste fodboldstøvler som ’knejt’ på Gug Skoles da-
værende baner på Solhøjsvej. Skulle han falde og 
slå sig, vil Willadsen nok også bløde blå-rødt ...

Han har bestredet flere poster i bestyrelsen, bl.a. 
seniorformand, endda op gennem 90’erne i en 
seniorafdeling, der var tegnet af en broget skare 
af spillere fra Jomfru Ane Gade og med skiftende 
tilslutning. Her stod Claus som grundpille og al-
drig svigtende pejlemærke.

Og taxachaufføren kigger stadig forbi anlægget 
til førsteholdets kampe - og også gerne ind i om-
klædningsrummet bagefter.

Henrik ’StatsMan’ Schnoor har igen haft regne-
maskinen fremme og klargjort en dugfrisk sta-
tistik med antal spillede førsteholdskampe gen-
nem tiderne. 

Statistikken er udarbejdet før lørdagens JS-
kamp (14/04), hvor Jesper Amstrup rundede 150 
kampe.

Redaktionen ønsker Jesper tillykke med den 
 flotte indsats gennem årene. 

Vores website kunne den 
1. april fortælle, at Gug BK 
fra den kommende sæson 
skulle være forsøgsklub 
for DBU’s ’Bliv Sund’-
kampagne. 

Slut med sodavand, øl, pommes  
frites, pølser m.m.  til fordel for smoothies, kilde-
vand, frugt og salater af forskellig karakter. 
Og ja, det var selvfølgelig en aprilsnar af  
de  store, som alligevel tog fusen på et par 
stykker.
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Meget kan og skal siges, om drengene fra U8-af-
delingen, men så skal klubbladet udgives i to ek-
semplarer – og derfor vil vi forsøge at fatte os i 
korthed. 

Der har igennem hele vinteren været et impone-
rende fremmøde med cirka 25 spillere til inden-
dørstræning lørdag morgen og et stort dusin til 
samtlige udendørstræning. Et godt eksempel på 
drengenes umættelighed kan findes i, at 10 dren-
ge gennemførte 90 minutters træning i minus 8 
grader og godt 10 m/s uden at klage over kulden.

Vi har ikke deltaget i DBUs indendørsturnering, 
men har i stedet prioriteret stævner, hvor det blev 
til deltagelse i Jutlander Cup i Rosendal, mini-
stævne i Gug med 24 hold fra nær og fjern, Tech-
nica Cup i Støvring og Himmerland Cup i Løg-
stør. Sportsligt er det gået over alt forventning, 
om det har været niveaudelt eller med blandede 
hold, så må man sige, at samtlige drenge virkelig 
har gjort det fremragende, og det har været en 
fornøjelse at opleve som forældre og trænere.

U8 DRENGE: DE UMÆTTELIGE
Det kommende år fortsætter vi med at træne to 
gange ugentligt, måske med nogle ekstra fre-
dagstræninger, og vi bibeholder hold i a-, b- og 
c-rækken. Og så kan vi glæde os over, at flere 
nye spillere dukkede op til standerhejsning, hvil-
ket har betydet, at vi har eftertilmeldt et ekstra 
hold.

Vi har planer om at deltage i 3-4 stævner i for-
året, og så har vi planlagt deltagelse i Mini Skaw 
Cup i august med overnatning for drengene, der-
til kommer der forskellige sociale arrangementer 
som f.eks. fællesspisning på loftet i Gug Bold-
klub.

Alt i alt, så ser det meget positivt ud i U8-afde-
lingen, og vi glæder os over den store opbakning 
fra spillere og forældre, som gør alt ovenstående 
muligt. 

Med ønsket om endnu en god sæson.
Henrik, Mikkel, Simon, Mikkel, Morten, 
Søren og Emil  

En kold vinter-
dag stod den 
tidligere Gug-
dreng Kasper Kusk 
på vores trænings-
bane, men han 
havde desværre 
ikke helt niveauet 
til at være med. 
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7-23 HVERDAGE
8-22 WEEKEND

vi holder 
længE åBent
For aLle jer 
I aaLborg Vesterbro 95-97, 9000 Aalborg

Nøhr Sørensensvej 1B, 9210 Aalborg

Afdelingen holdt  et gratis 5-mandsstævne på vores fine bane i Gug. 
Det betød 24 hold fra nær og fjern - og 36 kampe afviklet i løbet af en formiddag i marts.



Gør noget mere. Nemmere.
Søndage fra sidelinjen kan virke lidt lange uden 
udsigt til opklaring. Til gengæld er ungerne i Gug 
Boldklub 500 kr. tættere på årets fodboldtur,  
hvis du mødes med os.

*Tilbuddet gælder personer over 18 år og kan benyttes  
en gang pr. husstand.

Søndage på sidelinjen.

Scor 500 kr. til din klub
minklubminbank.dk/vejgaard

Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20



Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20   |   vejgaard@sparnord.dk

Peer Kristensen
Afdelingsdirektør

Vælg et lån, der 
giver dig mere bil 
for pengene

Book et møde
96 30 33 00
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Ruder, sprosser, rammer 
 og karme vaskes hver gang med 
omvendt osmose filtreret vand.

Ingen striber eller streger 
efter poleringen.

Den perfekte løsning til
småsprossede-

plastvinduer og alurammer.

Vingen 3 – 9210 Aalborg SØ - www.pluspuds.dk - info@pluspuds.dk

ANLÆG &
PLANTESKOLE

Hverdage 9.00-17.30
Lørdag og søndag 

10.00-16.00

Indkildevej 17 - Gug
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 08 58

GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S
En alsidig grøn virksomhed med mange kompetencer under et tag

Planteskole med indendørs- og 
udendørsplanter, et alsidigt fagud-
dannet personale klar til at hjælpe og 
rådgive.

For tips og gode råd, tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gugplanteskole.dk

Anlæg der projekterer, udfører og 
rådgiver lige fra kloakering og regn-
vandshåndtering til grønne anlæg i 
både private og offentlige anlæg.
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Af Henrik Sørensen
Formand

Fredag den 31. marts blev 
GPS’en sat med destination 
Oss i Holland. U13 Drenge 
og Piger samt U15 Piger stod 
klar til at komme afsted til de-

res første internationale stævne, som de havde 
sparet op til i flere sæsoner ved at stå i kantine, 
gå med julekalendere og klubblade. Busturen til 
Holland gik hurtigt, og der var godt humør og høj 
musik på turen. 

Ved destinationen blev 45 spillere, syv trænere 
og en gruppe medrejsende forældre indkvarteret 
i 10 fine boliger ved feriecentret Groene Heuvels. 

Alle skulle tidlig op lørdag morgen for at komme 
med bussen ind til de to spillesteder i henholds-
vis Nistelrode og Oss. 

U13 årgangens kampe var samlet på fine græs-
baner på Princess Irene i Nistelrode, hvilket gav 
god mulighed for at heppe på hinanden. 

U15 Piger spillede på et lækkert nyrenoveret an-
læg i Oss med fire gode kunstgræsbaner. Alle 
de deltagende hold fra Gug BK fik nogle gode 

PÅSKE-CUP I HOLLAND
kampe mod modstandere på passende niveau. 
Alle hold oplevede både sejre og nederlag i jævn-
byrdige kampe. U13-drengene sluttede på en 3. 
plads og fik dermed en pokal med hjem til skabet 
i Gug. U13 Piger endte som nr. 4, mens U15-pi-
gerne måtte tage til takke med en 5. plads efter 
straffesparkskonkurrence. 

Ud over det sportslige med masser af god fod-
bold var det også en fantastisk tur, som var med 
til at styrke de sociale relationer spillerne imellem 
i Gug BK. 

Efter lange dage på boldbanerne havde spillerne 
mulighed for at få musklerne løsnet op ved at gå 
en tur i svømmehallen, mens andre hjalp de med-
rejsende forældre med at lave mad.

 
Spillere og trænere, der var med på turen, vil 
gerne takke følgende sponsorer for at gøre turen 
mulig: Aalborg Murermester, Kølby Tømrer-
forretning, GS Nord, Sleipner Mechanical A/S, 
Aalborg Skolefoto, Crossfit by The Mill, Stibo 
Complete og Gug Boldklubs Venner. 

Derudover er der en stor tak til de medrejsende 
forældre for at hjælpe med alt det praktiske, som 
gjorde turen til en stor oplevelse for alle delta-
gere.
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• der også udfører service og reparationer på helt nye biler,
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• der har samme efteruddannelse og kontrol som de autoriserede,
• hvor du taler direkte med mekanikeren,
• hvor du kun betaler, for det du får.

Frit valg af værksted
– også under garantien

Kør ind til

VÆRKSTED1
- vi servicerer også under garantien

Værksted1
v/Gregersen & Vig A/S
Indkildevej 4G • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 98 16 99 68
kurt@vaerksted1.dk
www.vaerksted1.dk

Find os på facebook
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Velvære, balance, indre og ydre sundhed
Med Aloe Vera kommer du langt!
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Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk 
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AALBORGS

STØRSTE 
CYKELFORRETNING 

MED DE BEDSTE PRISER 

Mylius Erichsensvej 25 · 9210 Aalborg SØ 
Tlf. 98 14 66 22 

www.polarcykler.dk

Når du som medlem af 
Gug Boldklub sælger bolig 
gennem Nybolig Palle  
Ørtoft, får du 2.000 kr i 
rabat på salæret! 

Derudover får klubben 
også en kontant bonus på 
kr. 2.000. Det kan blive til 
mange penge, så husk  
det nu! 

FÅ 2.000 KR I RABAT PÅ  SALÆRET

Ring til os i dag på tlf. 9814 9544, og bestil en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering hos din lokale mægler!

VI STØTTER  
DIN KLUB!
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Af Kasper Stiller
Cheftræner

Vi har haft en god hård op-
start, både fysisk og men-
talt. Få spillere er rejst, der i 
blandt Daniel Olsen, der på 
alle måder havde en stor an-

del i den succes, holdet har haft det sidste halv-
andet år. Til gengæld synes jeg, vi ved tilgang af 
den tidligere Divisionsspiller Lasse Strandberg 
og samarbejdet med både Serie 3 samt U19, har 
fået skabt et harmonisk hold. 

Jesper og jeg er kommet med en ny tilgang til 
spillet og forsøgt at vende bøtten på hovedet.

Vi vil være et kontrollerende hold, der spiller flot 
offensivt fodbold. Der er blevet arbejdet meget 
med boldomgangen, i og med det skal være vo-
res base. Fra den første kamp og til den sidste 
kamp kan jeg se, vi allerede har rykket os meget. 
Desuden har det været vigtigt for os at udvikle 
den enkelte spiller - for derved at udvikle holdet 
mest.

Det er klart, at når man går ind og laver drasti-
ske ændringer ved et hold, der stort set kun har 
haft fremgang det sidste halvandet år, så vil der 
komme en ”downperiode”. Der er nye aftaler, 
som skal holdes, tillid der skal opbygges, mod-
gang der skal tackles. Det har krævet rigtig me-

ET NYT KAPITEL FOR JS-HOLDET
get mentalt af spillerne. I den forbindelse vil jeg 
gerne rose samtlige spillere for deres sult og vilje 
til at lære nyt. Det er uden tvivl det, der har gjort, 
at vi som hold og individuelt er vokset.

Vi har nu pr. dags dato (10/4) spillet to kampe og 
fået fire point, så vi har rykket os enormt de sid-
ste tre måneder. Fra vi tabte til Aabybros Serie 
1-hold, til vi nu går ind og dominerer udekampen 
mod forhåndsfavoritterne fra Hirtshals, er der et 
kæmpe spring. Så vi er i en rivende udvikling, 
og det er nu vigtigt, vi holder fast i værdier som 
ydmyghed, vilje, spilleglæde og ikke mindst den 
teamspirit, vi har på holdet. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at møde op på Gug 
Stadion og opleve MatchDay, når vi spiller hjem-
me. Jeg synes, det er et fremragende koncept, 
der skaber liv og glæde op til kampene. Det er 
imponerende med de mange frivillige, der støt-
ter op deromkring, og jeg synes, at Gug Boldklub 
her er langt foran mange andre klubber. 

Til den første hjemmekamp mødte jeg forældre 
til nogle af mine gamle fodboldkammerater fra 
klubben.  Deres børn har ikke spillet i klubben 
i 15 år, men alligevel kigger de ned og er med i 
klublivet.

Til slut vil jeg ønske alle en god sæson, og jeg  
ser frem til mange skønne oplevelser på Gug 
 Stadion.
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Køb 3 produkter, betal for 2 * 
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Sommertilbud:
Farve & ret af bryn og vipper, kr. 150,-
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Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk

Af Torben Uttrup Andersen
Træner

Efterårssæsonen for Gug’s 
serie 3-hold blev en meget 
turbulent og resultatmæssig 
en meget svingende sæson. 
Meget få spillere til træning 

og mange afbud betød, at holdet ikke rigtigt fik 
præsteret på det niveau, som der er potentiale til. 
Heldigvis lykkedes det holdet at redde sig med 
en sejr i sidste spillerunde mod ØB. 

Forårssæsonen blev skudt i gang tilbage i januar 
måned med træning på Gug’s lækre kunststof-
bane, og som nyt trænerteam for serie 3 har 
 Michael og mit job været at få samlet gutterne og 
få lavet et godt træningsmiljø, hvor det er rigtigt 
sjovt at komme (det skal være lysten, der driver 
værket) og derigennem skabe nogle gode resul-
tater.

Vi har nu været i gang i nogle måneder efterhån-
den, og vi har til træning haft mellem 12 og 20 
spillere til hver træning, så det har været rigtigt 
fine arbejdsbetingelser for trænerteamet, og 
drengene har vist masser af vilje, gejst og glæde 
ved at komme til træning. 

Opstarten har også budt på flere træningskam-
pe. Vi startede med at møde Dronninglund S2, 
hvor vi desværre tabte 5-1, men dette skyldtes 

FRA BUNDEN AF SERIE 3 TIL...
hovedsageligt, at undertegnede stod på mål 
og ikke mindre end tre gange i løbet at kampen 
 måtte notere mig store drop. En god indsats, 
som har sat retningen for, hvor vi står lige nu.

De følgende træningskampe har budt på  
tre sejre og to uafgjorte mod ganske ok-mod-
standere. Specielt i udekampen mod Chang 
S3 spillede drengene en fremragende kamp og 
vandt 2-0 mod en stærk modstander. Den sidste 
træningskamp inden turneringsstart endte med 
en flot sejr på 4-2 over serie 2-mandskabet fra 
St. Restrup

Trænerteamet er meget optimistiske, når vi ser 
frem mod dette forår. Det eneste, vi skal undgå, 
er ”dumme” afbud og skader. Vi vil gerne kæm-
pe med i den gode ende af tabellen, og vi går 
helt klart efter en placering i top 3 i forårets pulje, 
hvilket slet ikke virker urealistisk med den gode 
opstart, holdet har haft. 

Nu er blikket vendt mod den første turnerings-
kamp, som starter på samme måde som sidste 
sæson sluttede nemlig med en hjemmekamp 
mod ØB, der er programsat til 7. april. Så her går 
holdet benhårdt efter at starte sæsonen med at 
sætte de første tre point på kontoen af forhåbent-
ligt rigtigt mange.

Trænerteamet for Serie 3 ønsker God sæson til 
alle holdene i Gug Boldklub.



JCD A/S    

TEL 70 12 00 03     

WWW.JCD.DK 
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Af Henrik Schnoor 
Manager

Klubbens næstældste år-
gang skal til det igen - en ny 
sæson. Og med en ny sæ-
son, der byder på  ændringer 
i klubben og på banerne. 

Old Boys erne er ikke længere en del af senior-
afdelingen og skal derfor til at finde sit ståsted i 

klubben. 

Måske skal der nedsættes 
et Old Boys-udvalg med 

reference til bestyrel-
sen, så vi også får 

tale tid i klubben. 
Og så vi - i dis-
se overens komst 

18-tider kan  sikre os 
samme procentvise 

NYE TIDER I OLD BOYS-AFDELINGEN
stigning på kontingentet som seniorafdelingen 
og mulighed for at få træningstid på ”kunsten”

På banen byder sæsonen for super grand på 
store forandringer for alle 24 spillere. Sidste år 
spillede vi jo 11 mands med kun fire hold i puljen. 
Det gav udfordringer med finterne, da vi jo kend-
te hinanden alt for godt.

I år har Chang ikke kunnet stille et 11 mands-hold, 
hvilket har betydet, at der ikke er en 11 mands 
turnering i år. Vi skal i stedet spille syv mands - 
jeps det hedder det stadig i vores årgang.

Efter sidste sæsons skuffende resultater er 
der blevet trænet løbende gennem vinteren på 
 ”kunsten”.

Vi har delt truppen i to. Den ene spiller i +47 og 
den anden i +53. Der er hhv. 8 og 12 hold i pul-
jerne, så nu bliver der rig mulighed for at finde de 
gamle finter frem igen.

Vi glæder os alle til turneringsstart og ser frem til 
mange gode kampe.

Til de nysgerrige: 
Vi spiller om mandagen og  
tors dagen omkring kl. 19.15.

GARDIN ERIKSEN
SENGE EKSPERTEN



32 www.gugboldklub.dk

Af Benny Nygaard

MARKEDSDAG 
TIL SOMMER
Mod vejrguderne kæmper vi 
alle forgæves - og specielt 
med regnvejr, med mindre 
man skal have ny græsplane 

eller er fiskeinteresseret. Sidste års markedsdag 
regnede igen nærmest væk - og dermed også 
overskuddet, som blev noget beskedent. Ikke 
desto mindre vover Vennerne igen pelsen og 
gennemfører endnu en markedsdag - lørdag den 
18. august - hvor sommeren så atter forhåbentlig 
er med sol og blå himmel.

Gug Stadion er jo ikke blevet større, så arrange-
mentet skal igen gennemføres på samme område 
som sidste år, dvs. tæt på klubhuset. Forhåbent-
ligt kan der her skabes den sædvanlige hyggelige 

NYT FRA VENNERNE
stemning, som når regnen ikke driller - og gerne 
med nogle kræmmere udefra, som kan medvirke 
til at trække folk af huse.

Mange købeglade gæster på markedsplad-
sen betyder overskud til gode gøremål i Gug 
Boldklub, så allerede nu krydser Vennerne 
fingre for, at vejrguderne kommer i godt hu-
mør, når der atter er højsommer hen over Gug.  

Kø foran loppemarkedsteltet.

Gæster og fodboldpiger krøbet i læ  
for torden.
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v/ Charlott Strauss

Gugvej 79, 9210 Aalborg SØ
Telefon 98 14 93 44
info@rokokoblomster.dk

www.rokokoblomster.dk

GENERALFORSAMLING
En god halv times koncentreret indsats - mindre 
end en halvleg - så er generalforsamlinger hos 
Vennerne normalt gennemført. Således også i 
år - styret af den tidligere formand for både Gug 
Boldklub og Gug Boldklubs Venner, Johs. Knud-
sen.

Formanden, Jørn Axelsen, aflagde sin beretning 
med omtale af årets største begivenheder og 
fremhævede bl.a., at vejrguderne desværre igen 
havde svigtet, da årets markedsdag skulle hol-
des tilbage i august. Overskuddet var derfor igen 
meget baseret på gode sponsorbidrag, og det 
kunne bl.a. konstateres, at tidligere tiders mange 
gode gaver fra Gug-borgerne til loppemarkedet, 
er stærkt faldende nu om dage - så resultatet 
derfra var derfor igen nedadgående. 

Regnskabet klarede kassereren, Jens Lou-
is Bank, med sædvanlig rutine. Her var det 
værd at bemærke, at Vennerne i det forløbne år   
havde videregivet ca. 54.000 kr. til gode gøre-
mål i Gug Boldklub. Ikke så ringe, vel! Alligevel   
endte året med et lille overskud på godt  
21.000 kr.

Salg af julekalendere og juletræer er medvirken-
de til forholdsvis stabile indtægter nu om dage, 
men - som altid - er der plads til forbedringer, 
så Vennerne håber på endnu bedre opbakning til 
disse aktiviteter, når julen atter står for døren. 

Formuen er stadig i behold - og har med årets 
overskud fået det endnu bedre, så Vennerne er 

klar, når årets ønskesedler fra Gug Boldklubs af-
delinger og bestyrelse dukker op. 

Dem, der står bag Vennerne, er særdeles stabile 
- med rigtig mange års anciennitet i klubarbejdet. 

Ved årets valgrunde blev der kun rokeret på en 
enkelt post. Og tænk, den gæve 83-årige Johs. 
påtog sig en plads på reservebænken - som be-
styrelsessuppleant. Og han kunne i øvrigt - som 
den aftenens gode ordstyrer han også var - ef-
ter den gode halve times koncentrerede indsats 
- takke for god ro og orden. Herefter afsluttede 
formand Jørn med indbydelse til den traditionelle 
efterfølgende bespisning af gule ærter samt hyg-
ge og kortspil. 

Husk i øvrigt, at du på gugboldklub.dk kan læse 
både referat fra generalforsamlingen samt fra de 
møder, bestyrelsen holder - hen over tiden.

SØG OM EN POSE PENGE
Har du - som træner eller leder - planer om f.eks. 
at tage dine drenge eller piger med til en trænings-
lejr eller en turnering et eller andet sted, så tøv ikke 
med at sende os en ansøgning om tilskud dertil. 
Vi støtter nemlig meget gerne jeres gode initiativer!

Senest har vi givet 12.500 kr. gode danske kroner 
til turen til Holland, som U13 Piger og Drenge samt 
U15 Piger i Påsken har været på, dvs. svarende til 
ca. 250 kr. pr. deltager - en god slags hjælp, ikke!   
Ansøgningsskemaet finder du på gugboldklub.dk  
- under Venner. Ønsker du at vide mere derom,  
så kontakt gerne en af os i Bestyrelsen!
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Af Benny Nygaard 
Redaktør

Knap 90 tidligere spillere og 
andet godtfolk mødte op til 
årets traditionelle veteranaf-
ten, som Gug Boldklubs Ven-
ner igen stod bag sidst på 

vinteren - nu for ottende gang. Ganske pænt - 
og rekordagtigt, specielt i betragtning af, at den 
hærgende influenza-epedemi også havde ramt 
arrangementet med en del sidste øjebliks-frafald.

MORTEN WIEGHORST 
PÅ BESØG
I lighed med tidligere var 
det lykkedes at træffe 
aftale med en gæste-
taler med stor indsigt i 
fodboldens verden - og 
specielt med topfod-
bold i Danmark, nemlig  
AaB’s cheftræner Mor-
ten Wieghorst. 

Han leverede et frem-
ragende foredrag om 
livet som fodboldspiller 
- helt fra sin ungdomstid 

i Hille rød, hvor han spillede ”dag og nat”, på uni-
onsholdet for Sjælland, de første år som senior-
spiller i Lyngby samt mange år i Skotland og til 
sidst i Brøndby. Og ikke mindst om oplevelser i 
nogle af sine landskampe for Danmark.

Alvorlige knæproblemer førte Morten over 
i trænergerningen tilbage i 2005, først nog-
le år i FC Nordsjælland og derefter en tid som 
U21-landsholdstræner. Et attraktivt tilbud om at 
være træner ovre Swansea i Wales sammen med 
Michael Laudrup bragte ham i 2013 tilbage til den 
store ø derude vest  for Jylland, men denne gang 
dog langt sydligere end hans andet hjemland, 

VETERANAFTEN - MED FULDT HUS, 
NÆSTEN

Skotland. Opholdet i Swansea blev - trods flotte 
resultater - ganske kort, så han vendte hjem til 
Danmark og AGF i Smilets By i 2015, hvorefter 
han nu - som bekendt - er blevet cheftræner hos 
AaB. Morten gav udtryk for, at han er særdeles 
glad for nu at være i AaB, hvor der p.t. jagtes en 
plads i superligaens bedste halvdel, og med en 
aktuel kvartfinaleplads i pokalturneringen også 
meget gerne endnu en pokaltriumf for klubben.   

Morten havde også en flot karriere på det 
danske landshold med 30 kampe i alt - fra 
sin debut i 1994, hvor han scorede sejrs-
målet til 2-1 mod Finland, og frem til 2004. 

Fra sin  tid på landsholdet har Morten en noget 
speciel rekord, idet han er den eneste spiller, 
der indtil nu er blevet udvist mere end en gang - 
nemlig to gange mod henholdsvis Sydafrika i en 
VM-puljekamp samt mod Italien i en EM-kvalifi-
kationskamp. Den første udvisning, den i Sydafri-
ka-kampen, skete uforståeligt for alle - undtagen 
dommeren - efter kun to et halvt minutters spil og 
gav anledning til stor kritik af dommeren, der ud-
viste yderligere to spillere, danske Miklos Molnar 
samt en sydafrikaner. Hertil kom uddeling af syv 
gule kort i kampen. 

I en  anden landskamp - mod Iran i Carlsberg 
Cup i HongKong i 2003 - brændte Morten et 
straffespark, der nærmest er historisk.

En iransk spiller kom nemlig til at tage bolden 
inde i straffesparksfeltet, idet han mente at  
have hørt dommeren fløjte til pause. Dette var 
dog ikke tilfældet, så i stedet blev der dømt 
straffe spark. 

Efter en snak med landstræner Morten Olsen 
tager anfører Morten straffesparket - og sky-
der med vilje ved siden af. Episoden vakte stor 
opmærksomhed rundt om i verden som et flot 
eksempel på fair play - og blev bl.a. vist på den 
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amerikanske nyhedsstation CNN med masser af 
gratis tv-reklame for Carlsberg. Morten nævnte 
lidt spøgefuldt, at han stadig venter på at høre fra 
Carlsberg derom. 

Trods de to røde kort fortalte Morten Wieghorst, 
at han var stolt over sine 30 landskampe hen over 
den lange periode. Mortens foredrag indeholdt - 
på trods af den forholdsvis korte stund - rigtig 
mange anekdoter, som det bliver lidt uoverkom-
meligt at gengive her, bl.a. mødet med en række 
kendte managers og fodboldspillere. Ja, han for-
talte så meget interessant, at der nærmest skulle 
skrives en lille bog derom.     

Forresten glemte Morten Wieghorst at nævne at 
han - i 2003 - fik den største hæder, der kan til-
falde en dansk fodboldspiller, nemlig titlen som 
Årets fodboldspiller - kåret af kollegerne. 

En flot hæder - til den fremragende gesandt for 
fodboldspillet, som Morten jo er. En fodboldens 
gentleman og ambassadør. 

NYT FRA SENIORUDVALGET    
Erik Steffensen  fra Gug Boldklubs nye Seniorud-
valg - bistået af Jesper Kaalbye - fortalte herefter 
på engageret vis kort om idéer og planer for den 
forestående sæson, bl.a. om et nyt MatchDay- 
koncept, som skal højne og styrke fælles skabet 
i klubben omkring afvikling af kampe. Klubbens 
mange medlemmer kan derfor nu glæde sig over, 
at det nye koncept allerede er realiseret.

MANDEMAD - OG AFSLUTNING
Ingen veteranaften uden mandemad - gule ærter 
og skipperlabskovs. Og til kaffen lækker lagkage, 

lavet og sponsoreret af klubbens tidligere ung-
domsspiller bagermester Peter Rask fra Nørager 
Bageri. Alt sammen dog indtaget i god tid, in-
den Morten Wieghorst fik ordet. Sidste punkt på 
dagsordenen var i øvrigt udtrækning og omde-
ling af de mange gevinster fra Olsens traditionelle 
amerikanske lotteri. 

Aftenens rutinerede ordstyrer, den tidligere for-
mand Jørn Jeppesen, takkede afslutningsvis ve-
teranerne for fremmødet og den aktive indsats 
hen over aftenen - med ønsket om et på gensyn 
næste år ved samme tid.

Du kan læse meget mere om veteranaftenen på 
www.gugboldklub.dk - og i øvrigt se flere billeder 
fra begivenheden.

VENNE PRISEN
Det var besluttet, at 
Venne pris 2018 skulle 
uddeles under vete-
ran aftenen og tilfal-
de Preben Skov for 
mangeårigt godt ar-
bejde i Gug Boldklubs 
seniorafdeling - som 
holdleder for 1. hol-
det samt i en periode 
også som formand for 
seniorafdelingen. 

Preben fik fortjent en 
flot gavekurv - og blev 
hyldet med ovationer 
af de mange tilstede-
værende veteraner.  

Opmærksomme veteraner.
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Malermester 
Jørgen Krabbe 
Tlf. 20 60 45 70 
Mail: krabbe@malerkrabbe.dk 
www.malerkrabbe.dk I� GARANTI PA KVALITET 

Malermester 
Jørgen Krabbe 
Tlf. 20 60 45 70 
Mail: krabbe@malerkrabbe.dk 
www.malerkrabbe.dk I� GARANTI PA KVALITET 

15

Telefon: 98 14 18 97
Mobiltlf.: 21 65 49 01
E-mail:
sondervang@home3.gvdnet.dk

Sdr.Trandersvej 52 - 54
9210 
Aalborg S.Ø.

G A R T N E R I E T  
S Ø N D E R V A N G

Sdr. Trandersvej 52 - 54 - 9210 Aalborg SØ
Telefon: 98 14 18 97 - E-mail: sondervang@home3.gvdnet.dk

Sommerplanter

Stort udvalg til 
- haver

- krukker
- drivhuse

Gugvej 176, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 94 44
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Klinik for Fodterapi
Anette Arlington
Inge M. Giversen

Rikke Maul Jacobsen
Tina Randa Ovesen

Statsaut. fodterapeuter

Gugvej 176 - 9210 Aalborg SØ
Tlf. 9814 9444 - www.arlington.dk
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PIGERAKETTEN KOMMER TIL GUG BOLDKLUB 

SELVFØLGELIG 
SPILLER PIGER FODBOLD
... og GUG BOLDKLUB vil gerne have flere af de lokale piger ud på banerne. Derfor inviterer de, 
sammen med DBU, alle  piger mellem 5 og 11 år til Pigeraketten. 

Det bliver tre timer fyldt med fantasi, sjov og masser af fodboldaktiviteter!  
Alle er velkomne - uanset om man har prøvet fodbold før eller er helt ny. Det er gratis og 
 uforpligtende at deltage og det kræver ingen tilmelding.

Jorden begynder at ryste. Motorerne larmer. Raketten er klar til afgang! 
Den 7. juni lander Pige raketten på Gug Boldklubs  baner, og der er masser af plads. Besætningen, 
der består af frivillige fra klubben og DBU’ instruktører, står klar kl. 17.00 til at tage i mod piger 
mellem 5 og 11 år, der har lyst til en sjov dag, hvor de kan prøve kræfter med fodboldspillet gennem 
masser af fantasifulde lege og aktiviteter. 

Pigerne skal blandt andet forbi Mælkevejen, Saturn og Solen og klubbens frivillige er med til at guide 
hele vejen igennem solsystemet mod den sidste og afgørende opgave: at samle nøglen til klubhuset. 
Mor og far er naturligvis velkomne til at være til stede til det hele, og når dagen er veloverstået, er der 
masser af information at hente om dét at være medlem af en fodboldklub.

Har din datter og hendes veninder lyst til en dag i stjernernes tegn,  
så er det bare om at møde op hos Gug Boldklub den 7. juni kl. 17.00. 
Det eneste man skal medbringe er en ordentlig gang 
godt humør, masser af gå-på-mod, vandflaske 
og tøj til at bevæge sig i. 
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Af Emil Adelborg 
U8-træner

Hvad gør man når ens eget barn ikke kan 
komme på fodboldskole i egen klub?
Svaret er simpelt: 
Man overtaler bestyrelsen i Gug BK til at 
 ”blåstemple” ens skøre idé om, at man da bare 
laver sin egen model.

På baggrund at dette fik jeg lyst til at skabe et al-
ternativ til den traditionelle fodboldskole. Et sted 
hvor alderen ikke er en begrænsning, hvor ind-
holdet er baseret på mere end blot klassisk fod-
boldtræning, hvor alle kan forvente lidt mere end 
normalt, og hvor det fodboldmæssige går hånd i 
hånd med det sociale.

Der blev hentet inspiration fra lignende aktiviteter 
og fra fodboldverdenen. Drejebogen blev skrevet 
i efteråret og præsenteret for bestyrelsen. Den 
blev godkendt, og få uger efter var aftalen med 
Craft som leverandør lukket. Tre ungdomsspillere 
stod en iskold eftermiddag til en fotosession med 
lokale ildsjæle som fotografer - og så var vi lige 
som i gang. 

Siden da er flyvers omdelt, Facebook-side opret-
tet, konkurrencer afholdt, tilmeldinger kommet i 
en lind strøm, sponsoraftaler indgået, trænere og 
instruktører fundet, frokostmenuen planlagt, og 
jeg kunne blive ved.

FOOTBALLCAMP I GUG 

Den 2. juli vil jeg, sammen med et stort hold af 
lokale folk, stå klar på vores fantastiske anlæg 
og, forhåbentligt, have været med til at søsætte 
et koncept, som i fremtiden kan være noget som 
børn og unge ser frem til, og de lokale taler og 
støtter op om.

En kæmpe tak skal der lyde til alle, der har væ-
ret involveret i min skøre ide, og i særdeleshed 
til Kasper Krogh, som har bidraget i enorm grad.
Lad det så blive uge 27.

Husk at følge os på Facebook: 
www.facebook.com/gugfootballcamp/ 

Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk
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BESTYRELSEN

Formand
Henrik Sørensen
Prins Paris Allé 18
9210 Aalborg SØ
Tlf. 27 57 52 80

Bestyrelsesmedlem
Henrik Gaardsøe
Engkildevej 6, Visse
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 51 14 26 66

Næstformand 
Poul Mose Johansen
Hans Hedtofts Vej 49
9210 Aalborg SØ
Tlf. 40 96 04 90

Bestyrelsesmedlem
Jonas Thimm Jensbye
Helenavej 33
9210 Aalborg SØ
Tlf. 41 18 09 10

Kasserer
Maria V. Knøss
Tuevej 2
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 22 43 96 74

BLADUDVALGET

Benny Nygaard (redaktør) 
Tlf. 98 14 87 31
benny.gug@teliamail.dk

Lars Fischer
Tlf. 21 79 66 79
lfnmf@mail.dk

Anders Nørgaard
Tlf. 98 14 76 41
anders.norgaard@mail.dk

Kristian Møller Andersen 
Tlf. 20 92 60 70
kma@stofanet.dk

OBS: 
Artiklerne i bladet er alle   
skrevet af privat personer,  
og de er derfor nødvendigvis  
ikke lig med klubbens  
officielle holdning.

NYTTIGE NAVNE OG ADRESSER

Sponsorkontakt Studs Marketing 22 21 09 44 henrik@s-sport.dk
Kampfordeler Kasper Krogh 27 73 73 77 kasper@sportsoutlet.dk
Hjemmeside Kristian Møller Andersen 20 92 60 70 kma@stofanet.dk
Gug Boldklubs Venner Jørn Axelsen 20 12 67 98 jaxelsen@stofanet.dk
Gug Stadion Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ 
Stadioninspektør Kasper Krogh 27 73 73 77 inspektoer@gugboldklub.dk

Find alle aktuelle oplysninger om trænere, træningstider m.v. på 
www.gugboldklub.dk
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Oplag Bladet udgives i 4.300 eksemplarer og omdeles to gange årligt til samtlige 
 husstande i Gug og Visse.
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 kontakt@novagraf.dk · www.novagraf.dk



RealMæglerne Brian Harbo
Vi tager det personligt

RealMæglerne Brian Harbo
Ejendomsmægler & valuar MDE
Sønder Tranders Vej 16
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 149 147
gug@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk/gug

Jeg er DIN mægler i lokalområdet 
og kan sælge din bolig

×Kilde: Boligsiden.dk, d. 13. april 2018, 
Find mægler, 9210 Aalborg SØ, Markedsandel.

Ifølge Boligsiden.dk er jeg den 
mægler, der suverænt sælger 
fl est villaer i 9210 med en 
markedsandel på 26%, 
men uden at gå på kompromis 
med kundetilfredsheden - 
her har jeg 9,7 ud af 10 ifølge 
Boligsiden.dk.*
Så ring til mig på 98 149 147 
for en uforpligtende 
salgsvurdering, hvis du går 
og overvejer at sætte din 
bolig til salg.

og kan sælge din bolig

Ifølge Boligsiden.dk er jeg den 
mægler, der suverænt sælger 

men uden at gå på kompromis 

her har jeg 9,7 ud af 10 ifølge 

Så ring til mig på 98 149 147 

salgsvurdering, hvis du går 
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