
Gug Boldklubs Venner
25. januar 2019

INVITATION

Du inviteres hermed til at deltage i årets veteranaften - en særlig aften for dig som spiller, 
træner eller leder med en fortid eller nutid i Gug Boldklub - eller i Gug Boldklubs Venner. 
Arrangementet foregår i klubhuset på Vissevej
 

mandag den 25. februar 2019 kl. 18,30.
Program:

Kl. 18,30 Velkomst og fælles spisning

Kl. 20,00 DBU's formand, Jesper Møller, fortæller om sit virke inden for fodbolden 
              
Kl. 21,15 En repræsentant for Gug Boldklubs seniorafdeling fortæller om planer for den  
              forestående sæson - bl.a. med fokus på forventninger til Jyllandsserieholdet

Kl. 22,00 Afslutning

Første punkt på dagsordenen er som altid Gule ærter eller Skipperlabskovs samt kaffe/kage.

Herefter vil AaB's tidligere formand og nuværende formand for DBU, Jesper Møller, underholde
os en times tid - med nogle af sine oplevelser og erfaringer fra både det lokale og ude i den 
store verden, hvor han færdes scenevant i Brøndby blandt andre danske fodboldledere samt 
endvidere hos både FIFA og UEFA nede i bl.a. Schweiz, hvor han repræsenterer alle danske 
fodboldfolk på øverste internationale plan - og har indflydelse på store beslutninger i 
fodboldens verden.  
Glæd dig således til at få en anderledes oplevelse med Jesper Møller, der har stort kendskab til
både de skrevne og uskrevne regler inden for sporten!    

Afslutningsvis vil Gug Boldklubs seniorudvalg orientere om forventninger til endnu en 
spændende sæson i klubben, ikke mindst for klubbens flagskib, Jyllandsserieholdet, som er 
kommet endnu højere på strå - i Jyllandsserie 1, dvs. det øverste niveau under JBU.  

Det eneste, du skal gøre for at tilmelde dig, er at sende en e-mail til  benny.gug@teliamail.dk -
og fortælle, om du vil have 1) Gule ærter eller 2) Skipperlabskovs. 

Vi skal jo have dækket nogle udgifter, så det koster 150 kr. for den gode mad, kaffe mv. samt 
en øl og en snaps. Du er velkommen til at betale på MobilePay - enten på forhånd eller når du 
kommer (benyt telefon 74 921).

Tøv ikke – men tilmeld dig fluks til begivenheden - årets veteranaften. 

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 22. februar 2019.

Veteranhilsen fra arbejdsgruppen.
(= Jens Louis Bank, Johs. Knudsen, Lars Fischer og Benny Nygaard)

PS. Fortæl gerne om arrangementet til gamle klubkammerater, du stadig har kontakt med, så 
disse også får mulighed for at tilmelde sig. Se inden længe mere på www.gugboldklub.dk. 
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