
          

KLUBBLAD

85570_GugBoldklub_3_10.indd   1 17/11/10   15.12

NR. 1 • 2019 • 47. ÅRGANG

U14 Drenge på Fyn 

til Øens Cup

Luk op og føl
KLUBÅNDEN

... God fornøjelse



KLIP & SOL
Sønder Tranders Vej 15 / 9210 Aalborg SØ / Telefon 98 14 75 10

KLIP & SOL
Sønder Tranders Vej 15 / 9210 Aalborg SØ / Telefon 98 14 75 10



Folkeuniversitetet
WWW.FUAALBORG.DK

SUNDHED
VIDEN OM  
SLIDGIGT
Overlæge, ph.d. 
Sten Rasmussen, 
AAU
09/05 kl. 17.00

FOREDRAG 
STORE  
PSYKOLOGER
Cand.mag., ph.d. 
Anders Dræby 
Sørensen
12/05 kl. 10.00

DEBAT
DE 10 STØRSTE 
ILLUSIONER
Journalist, tv-vært 
Clement  
Kjersgaard
20/05 kl. 17.00

NY BOG
FLEXISME
Cand.scient.adm., 
ph.d. Anders  
Ejrnæs, RUC
 
16/05 kl. 17.00

EKSKURSION
KIRKEKUNST I 
THY
Guide: Mag.art., 
kunsthistoriker 
Anne Lie Stokbro
07/06 kl. 8.00

OPGRADERING
PROFESSIONEL 
IDÉUDVIKLING
Cand.pæd.soc. 
Michael Breum 
Ramsgaard 
18/06 kl. 9.00

KUNSTREJSE
KUNST I 
STOCKHOLM
Guide: Mag.art., 
kunsthistoriker 
Anne Lie Stokbro
08/08-12/08

DAGKURSUS
MINDFULNESS
Konsulent, 
socialrådgiver 
Ulla Vestergaard

23/05 kl. 9.00

gugbk-klubblad1-f19.indd   1 04-04-2019   13:21:56

KLIP & SOL
Sønder Tranders Vej 15 / 9210 Aalborg SØ / Telefon 98 14 75 10

KLIP & SOL
Sønder Tranders Vej 15 / 9210 Aalborg SØ / Telefon 98 14 75 10



Af Lars Fischer

Så ruller bolden igen i Gug Bold-

klub - et tegn på at foråret er 

kommet, at en ny sæson er star-

tet, og at første nummer af Gug 

Boldklubs klubblad er på banen. 

Sæsonen er skudt i gang for seniorhold såvel herrer 

som kvinder, old boys-hold samt ungdomshold. 

Jeg tænker, at det kan være et passende tidspunkt at gøre 

en form for status for vores klubanlæg efter færdiggørelse 

(næsten) af Egnsplanvejen og de ændringer af vores 

anlæg, som vejen har medført.  Vi har for nylig fået lavet 

den længe ventede asfaltering af parkeringspladsen 

og ny flot belægning samt nye petanque-baner foran 

klubhuset ud mod Vissevej. Stien under Egnsplanvejen 

er under færdiggørelse, men kan dog benyttes nu. 

Mange kampe afvikles fortsat på kunstgræsbanen, som 

er et stort aktiv specielt i vinterhalvåret. Fodbold spilles 

dog efter min mening på naturligt græs og ser derfor frem 

til, at Jyllandsserieholdets og andre topkampe frem over 

skal spilles på Bane 1 (Stadion). Der er vel også noget 

med, at de sponsorer, som har betalt for bandereklamer 

gerne vil have lidt valuta for deres indsats. Det er 

desværre blevet kutyme, at kampe også helt henne i maj 

måned afvikles på kunstgræsbaner. Kunstgræsbaner 

er ok i vinterhalvåret, men fodbold spilles nu bedst på 

naturgræs i Danmark (også i Superligaen)!

Efter Egnsplanvejens indtog er anlægget blevet skåret 

over i to dele. Det virker dog til at fungere fint med 

afvikling af træning på banerne længst væk fra klubhuset 

selv om bolde, kegler og andre træningsredskaber skal 

transporteres et stykke, men det skulle vi selvfølgelig 

også tidligere, når vi brugte de gamle træningsbaner 

længst mod vest ude mod motorvejen. De nye 

græsbaner skal stå deres prøve i denne sæson. De var 

utroligt hårde i sidste sæson, selvfølgelig mærket af den 

langvarige tørke. Det skal efter sigende blive bedre med 

banernes hårdhed, når der er gået et par år, men vi får se. 

Anlægget er blevet endnu mere åbent for vestenvinden 

end tidligere, da der ikke længere er noget beplantning 

vest for banerne. Det kan mærkes, når man er nede som 

tilskuer. Her var vores gamle stadion, bane 1, som lå i 

læ for vinden pga. bevoksningen ovre ved det tidligere 

flygtningecenter, en næsten perfekt beliggende bane. 

Man kunne overveje at plante trærækker lige vest for 

bane 1 og eventuelt også lige vest for kunstgræsbanen. 

Trærækkerne vil, med tiden, kunne bryde det meget åbne 

indtryk og tage noget af vinden. 

Tilbage ved faciliteterne, så var der vist på et tidspunkt 

nogle tanker om at bygge en slags svalegang/terrasse 

på klubhusets 1. sal, sådan at der blev udsyn fra 1. salen 

ud til både bane 1 og til kunstgræsbanen. Jeg kan ikke 

erindre, hvordan det gik med de planer, men det kunne 

være spændende, hvis de blev taget op igen. Vores 

efterhånden næsten 40 år gamle klubhus fra 1983 kunne 

da godt trænge til lidt opgradering f.eks. i form af en 

svalegang/terrasse. Det projekt bliver sikkert ikke helt 

billigt at udføre, men der kan søges midler hos fonde og 

de gode venner, GB’s Venner. 

Matchday-konceptet omkring Jyllandsserieholdets 

hjemmekampene er under fortsat udvikling, og det er 

nu bl.a. muligt at komme med fanbussen til udekampe. 

Efter en lidt svær start har holdet netop i dag 2. påskedag 

vundet en fornem udesejr på 6-2 i Vildbjerg. Godt gået. 

 

Sædvanen tro er der også i vintermånederne afholdt ge-

neralforsamlinger i Gug Boldklub og hos Gug Boldklubs 

Venner. Endvidere er den traditionelle veteranaften blevet 
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afholdt - med indlæg af DBU’s formand, Jesper Møller, 

der gjorde os lidt klogere på arbejdet i DBU. 

Inde i bladet kan du bl.a. læse om Nyt fra Bestyrelsen, 

Seniorudvalget, nogle trænere samt lidt om, hvad der 

rører sig blandt nogle af klubbens ungdomshold – og 

herunder ikke mindst om den store tilgang af piger, der 

vil spille fodbold i Gug Boldklub.    

  

Alt i alt spændende læsning i et spændende blad

Go’ læselyst.

ScandiHills
Camping & Outdoor

Gugvej 140 | 9210 Aalborg SØ | www.scandihills.dk

Stort udvalg

Besøg os online og i butik

www.gugboldkub.dk



Af Henrik Sørensen

Formand

I skrivende stund er det et dej-

ligt solskinsvejr, og alle hold i 

Gug BK er nu kommet fint i gang 

med forårssæsonen. Det er dej-

ligt at komme forbi Vissevej 26, hvor stemningen er 

i top med forventninger om endnu et godt år. Det er 

lykkedes klubben at have ikke mindre en hele fire her-

rehold tilmeldt i JBU’s seniorrækker. Derudover har 

vi et lovende damehold i serie 1. I Old Boys-afdelin-

gen har vi fire hold i forskellige alderskategorier. På 

børne-ungesiden har vi på drengesiden stort set hold 

i alle aldersgrupper, mens der på pigesiden stadig 

kommer flere til. I klubben er vi stolte af at have knap 

600 medlemmer - fordelt på små børn fra 4-årsalde-

ren til de ældre herrer på godt og vel 80 år. Dette er 

med til at tegne et billede af en klub med stolte tra-

ditioner, hvor vi med glæde hjælper hinanden. Dette 

afspejles også i en fantastisk indsats fra de frivillige 

udvalg samt Gug Boldklubs Venner. 

I seneste klubblad blev det beskrevet, hvordan vi 

forventede at anlægget omkring klubhuset nu endeligt 

var på plads efter en årrække med anlægsarbejde 

i forbindelse med Egnsplanvej. Kommunen har 

offentliggjort den endelige indvielse af vejen senere 

på året, hvilket må betyde, at de betragter projektet 

som færdigt. Fra Gug BK’s side har vi dog en lille, 

men ikke ubetydelig mangel på afklaring omkring, 

hvad der sker med vores materialeskur. I øjeblikket 

forsøger vi fra bestyrelsens side at få åbnet dialog 

med kommunen omkring dette punkt. Vi forventer, 

at det kommer til at gå forholdsvis hurtigt med at 

få de sidste ting gjort færdig, når vi har en afklaring 

på plads. I forhold til de øvrige anlægsarbejder 

på Vissevej 26, så er petanquebanerne blevet 

etableret på østsiden. Parkeringspladsen har fået 

ny asfaltbelægning, og der er blevet lavet nye 

udskiftningsbokse på kunstgræsbanen. Der er også 

udvidet med plads til træningsmål, så de ikke skal 

bæres ud fra kunstgræsbanen ved hver JS-kamp.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle klubbens medlemmer 

en god sæson i de fantastiske rammer på Vissevej 

26. I samme ombæring skal der være en tak til alle 

de frivillige, som konstant bidrager til at gøre klubben 

til et godt samlingssted for fodboldglade borgere i 

Gug og omegn. Vi håber at se jer på stadion til en af 

klubbens mange kampe.
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Af Jonas Jensbye

Bestyrelsesmedlem

Det er blevet lidt en tradition, 

at jeg som formand for senior-

udvalget benytter vores herlige 

klubblad til at gøre lidt status på 

livet i seniorafdelingen. Det ville være synd at sige, at 

tingene står stille i en efterhånden stor afdeling, som 

i foråret tæller hele syv hold (JS, Serie 3, 4 og 5 samt 

et nyt 7-mandshold på herresiden, serie 1 for kvinder 

og vores U19 Liga 3-hold). Heldigvis kan jeg uden at 

tøve sige, at succesoplevelserne klart overstråler ud-

fordringerne – som overskriften afslører.

I denne status vil jeg dels gøre lidt sportslig status, 

kigge på afdelingens sociale liv og dvæle lidt ved den 

hårde kerne af frivillige, som vi har fået et fantastisk 

samarbejde op at stå med.

SPORTSLIG STATUS – MANGE NYE ANSIGTER OG 
BLANDET START
Denne tekst er forfattet 2. påskedag (mandag den 

22. april), som vel nok markerer dagen for det største 

resultat i klubbens historie. JS-holdet er for første gang 

i Jyllandsserie 1, og de er netop returneret fra Vildbjerg 

med en vildt imponerende 6-2-sejr. Vildbjerg SF er en klub 

med helt andre forudsætninger (økonomi, traditioner, 

klubstørrelse etc.) end os. Især den internationale 

Vildbjerg Cup skaber et fantastisk fundament for 

klubben. Dette ses også af, at klubbens kvindehold 

aktuelt kæmper med i kvalifikationen til pladserne i 

landets bedste kvinderække!

Dagens resultat må være et udtryk for, at vi i Gug nu 

også er meget godt kørende! Det viser spillertilgangen 

på klubbens to bedste herrehold egentlig meget 

godt. Mest bemærkelsesværdigt er det, at Nicklas 

Sørensen og Tommi Fabricius er kommet til direkte fra 

Jammerbugt FCs 2. divisionshold. Øvrige tilgange er: 

Anton Langagergaard (Hirtshals, serie 1), Mads Serup 

(AaB, U17 Liga), Flemming Østerballe (Hjørring IF, 

Jyllandsserie), Martin Thinggaard (Støvring, serie 3) samt 

glædelige gensyn med Mikkel Holm (afstikker til Støvring, 

Jyllandsserie), Kristian Langkilde (senest i Aalborg 

Chang, Jyllandsserie) samt Christian Korfitz (tilbage efter 

pause).

For vores klub er det et atypisk stort antal nye spillere, 

men heldigvis kan vi konstatere, at de alle har taget 

klubben til sig. De nye spillere er fra 17 år til midt 20’erne, 

så der er masser af god fodbold i dem. Det glæder mig, 

hvordan vi er dygtige til at tage imod nye spillere, og 

samtidig har det heldigvis ikke betydet farvel til vores 

egne talenter. Tvært imod har mange af vore unge spillere 

taget nye, flotte ryk i deres udvikling. Vi har aktuelt en flok 

af vores årgang 98/99-spillere ude at rejse, men ellers har 

vi holdt fast JS1- og serie 3-trupperne med undtagelse af 

farvel til Steffen Holt og Mathis Sørensen, som i mange 

år har præget kulturen og omklædningsrummet på 

klubbens andethold. De har begge valgt klubber tættere 

på deres bopæl, præcist som Gug-drengen Kenneth 

Hansen gjorde det for snart to år siden. Derudover 

er klubmanden Anders Klagenberg blevet træner for 

førsteholdet i Vaarst, som i lørdags desværre fik en 2-0-

sejr over vores serie 3-hold.

De sportslige overskifter lyder for mig at se lige nu:

Jyllandsserie 1: 7 point efter 5 kampe! Over al 

forventning og stadig med, hvor det gælder

Serie 3: 4 point efter 4 kampe. Ikke godkendt

Serie 4: 9 point efter 5 kampe. Vildt imponerende og 

aktuel førsteplads som nyoprykker

Serie 5: 0 point efter 3 kampe. 3 tætte opgør – og 

der kæmpes for sagen!

STATUS I SENIORAFDELINGEN  
– DE POSITIVE VINDE OVERSKYGGER UDFORDRINGERNE
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NYT FRA BESTYRELSEN
etableret et seniorhold også. Alt sammen noget I 
kan læse om andetsteds i bladet. 

2018 var også året, hvor Gug Boldklub for alvor 
fik gang i flere udvalg. Sportsudvalget fik etab-
leret vores første uafhængige forboldskole med 
stor succes til følge. Seniorudvalget fik for alvor 
gang i MatchDay-konceptet, som var med til at 
trække rigtig mange Gug BK-fans på stadion. Og 
kantineudvalget stod i spidsen for fællesspisnin-
ger i klubben, hvor der i flere ombæringer har 
været over 250 deltagere. Også i 2018 har Gug 
Boldklubs Venner afholdt markedsdag på anlæg-
get med hjælp fra spillere i afdelingerne. Der er 
en stor tak fra bestyrelsen til alle, der har været 
involveret i disse aktiviteter, som er med til at 
gøre Gug BK til noget særligt. 

Samlet set, så mener vi, at Gug Boldklub kom-
mer ud af 2018 som en fantastisk klub, hvor der 
er de bedste rammer for klubbens medlemmer. 
I Gug Boldklub har vi en god kultur, hvor fælles-
skabet betyder meget for både spillere, trænere 
og ledere i klubben. Sammen på tværs af hold og 
afdelinger vil vi arbejde for at gøre Gug Boldklub 
endnu bedre i 2019. 

Bestyrelsen vil her, hvor året går mod enden, 
 gerne benytte lejligheden til at takke spillere, træ-
nere, ledere, sponsorer og andre, som har bidra-
get positivt til klubbens udvikling i 2018. Vi håber, 
at se jer alle igen i 2019.

Af Henrik Sørensen, 
Formand

Det er på tide at gøre status 
over 2018. Det har været et 
år, hvor der er sket mange 
ting i og omkring klubben. 
Alle, der har været en tur for-

bi anlægget, har sikkert bemærket, at der nu for 
alvor sker noget med arealerne omkring  selve 
klubhuset. 

Cykelparkering er gravet op for at gøre plads 
til petanque, som nu rykker om på østsiden af 
bygningen. Parkeringspladsen er ryddet for træ-
er og buske for at gøre den klar til asfaltering. 
I samme ombæring vendes pladsen, så der bli-
ver plads til flere biler. Vores lille materialeskur 
ved parkeringspladsen bliver væltet for at gøre 
plads til et nyt større skur. Alt sammen er en del 
af den  sidste fase af de ændringer, som er ud-
løst af byggeriet af Egnsplanvej. I den forbindelse 
vil klubben gerne takke de ansatte ved Aalborg 
Kommune for et godt samarbejde omkring hele 
forløbet med Egnsplanvej.

Sportsligt har 2018 været et af de bedste år for 
klubben, hvor flere hold i ungdomsafdelingen 
har været med til at spille om JM i sommers. I 
senior afdelingen lykkedes at fastholde positio-
nen i Jyllands serien, og der kom flere seniorhold 
til. Og på damesiden lykkedes det omsider at få 
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AutoPartner – for en sikkerheds skyldDin lokale AutoPartner kan henvises på tlf. 87 45 44 44  eller www.autopartner.dk

Du har, i henhold til gældende EU-regel, mulighed for at få din bil service-
ret på et AutoPartner værksted i garantiperioden og samtidig beholde 
fabriksgarantien.

Kravet er blot, at værkstedet servicerer og reparerer bilen efter bilfabrik-
kernes forskrifter og anvender reservedele af original kvalitet.

Dokumentation
For at bevare din garanti skal du kunne dokumentere, at du har overholdt 
de anbefalede service-eftersyn. Derfor skal du sikre dig, at din mekaniker 
stempler dit servicehæfte, samt at du har en udspeci� ceret faktura.

Uanset bilmærke får du hos AutoPartner et værksted:
•  der også udfører service og reparationer på helt nye biler,
•  der benytter reservedele af original kvalitet,
•  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

Værksted1 tilbyder i 2014 alle medlemmer 
af GUG Boldklub 10 % på arbejdsløn samt 
reservedele, der købes hos au2parts  
- gælder ikke ska� evarer og specialdele

Rabataftale til medlemmer af
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Kvinde serie 1: 6 point efter 2 kampe. Succesen 

fortsætter som nyoprykker. 

U19 spiller deres første kamp i Liga 3 på onsdag, og 

her er grund til optimisme efter tilgang udefra samt 

comeback til flere tidligere Gug-spillere. Rasmus 

Brandbyge og Søren Nielsen står i spidsen for holdet, 

som det bliver spændende at følge i foråret.

Vores nye 7-mands C-række-hold spiller første kamp 

i morgen (tirsdag 23. april), og indtil videre er der 

kun at sige, at det er nogle fantastiske fyre, som er 

kommet til klubben! De har senest spillet på samme 

hold i Gudumholm, men ønskede et skifte til Gug, og 

de virker til at være faldet utroligt godt til i klubben, 

hvor de også gerne vil deltage i det sociale liv.

Største udfordring aktuelt er, at vi har mistet 

mange af vores serie 5-spillere fra sidste sæson. Vi 

håber, at flere af spillerne vender tilbage, så især 

holdkammeraterne på serie 4 og 5 har nogle flere 

at træne med. Aktuelt gør Frederik Mehlbye og Tom 

Ballentin Larsen et forbilledligt arbejde med at samle 

spillere til serie 5-kampene, men det er primært 

oldboys-, U19- og U16-spillere, der har udgjort 

holdet i de tre første runder. Udfordringen omkring 

spillerfastholdelse på serie 5 arbejder vi også hårdt 

med i seniorudvalget, og det er vigtigt for os hele 

tiden at sikre, at vi er en attraktiv klub for dem med 

både store og knap så store sportslige ambitioner.

Michael Poulsen og Rasmus Dahl har 

resultatmæssigt fået en forrygende start som 

trænere for serie 4-holdet, hvor mange af spillerne 

fra andetholdstruppen har bidraget flot til den gode 

start. Netop overgangen mellem holdene er enormt 

vigtig, hvis vi virkelig skal profitere af, at talentmassen 

i klubben aldrig har været større. På træningsbanen 

vil Michael og Rasmus uden tvivl dog også gerne 

have flere spillere til rådighed - mon ikke den flotte 

start skærper konkurrencen om pladserne?

Når fire point efter 4 kampe er skuffende for serie 

3-holdet (det er cheftræner Torben Uttrup Andersens 

egne ord), så skal det ses i lyset af, at serie 3-truppen 

aldrig har været stærkere end i år. Træningsiveren 

er bestemt også i orden, og her har lydniveauet og 

intensiteten fået et nøk op efter Søren Mortensen er 

blevet Torbens makker i trænerteamet. Der arbejdes 

godt med tingene, men den dårlige start skal hurtigt 

vendes, hvis ikke nogle af rækkens bedste hold skal 

få for stor afstand. Det tegner til at være meget lige 

blandt puljens fem bedste hold, så det er med at 

hænge i!

Sejre i de to første serie 1-kampe er en herlig start 

for den nye træner for klubbens kvindehold, Jens Ole 

Klitgaard. Flere kvinder er kommet til klubben, og det 

har også været nødvendigt, da bredden var meget 

presset i efteråret. Der er stadig plads til flere spillere, 

men dem der er gør det virkelig godt, og kemien 

mellem spillerne og den nye træner synes at være 

rigtig god. Det bliver spændende at følge, om holdet 

allerede i foråret er klar til at spille med om oprykning 

til jyllandsserien.

Kasper Stiller og hans nye makker Casper Stokbro 

har sportsligt fået en rigtig fin start i Jyllandsserie 

1, hvor man har været godt med i alle kampe. Både 

Tjørring og Vildbjerg fra Herning-området er blevet 

slået, og det blev til pointdeling mod den ellers 

onde ånd, Hjørring IF. Trænerteamet har god lyd fra 

bænken, men de evner at bruge temperamenterne 

konstruktivt, og de virker til at supplere hinanden 

www.gugboldkub.dk
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virkelig godt. Målmandstræner Mads Aastrup gør 

en forskel for klubbens keepere til træning, og JS-

keeper, Simon Steffensen, nyder også ofte godt af 

Mads’ rutine under flere af kampene. Det ser lovende 

ud for holdet, som også får de nye spillere integreret 

bedre og bedre i spillet – vi ser spændt frem til 

fortsættelsen. Der venter uden tvivl fem virkelig 

spændende MatchDays på Gug Stadion resten af 

foråret.

DET SOCIALE LIV – ET STÆRKT SPILLERUDVALG 
OG ENDNU EN VELLYKKET SVANE CUP
Jeg nyder at komme i vores klub og besøge de 

forskellige holds omklædningsrum efter træning og 

kamp. Det er bare et sted, jeg har lyst til at opholde 

mig ”og blive lidt længere”, som de vil sige i Fakta. 

Det betyder meget, at der bliver drukket en eller flere 

øl (sodavand) med holdkammeraterne – både når den 

smager af sejr eller revanche. Gugs omklædningsrum 

har altid været fantastiske, og det skal vi værne om, 

og hver gang der kommer nye spillere til, skal de ind i 

denne herlige kultur. 

Her er repræsentanterne i spillerudvalget Andreas 

Kaalbye, Jesper Amstrup, Morten Klagenberg, 

Mathias Haubro, Nikolaj Gaardsøe, Alberte Lind 

Kristensen og Katrine Stokkendal gode forbilleder. 

I det hele taget leverer de et kæmpestort stykke 

arbejde i vores afdeling! De arrangerer fester, 

koordinerer kantinevagter, tager ”pulsen” på deres 

hold og afdelingens liv og står altid klar, når der skal 

ydes et stykke praktisk arbejde. De er heldigvis ikke 

enestående i vores klub eller i afdelingen, men jeg 

håber, at flere vil følge deres eksempel, så vi bevarer 

det stærke sociale liv som fundamentet for sportslige 

resultater og trivsel.

En af de ting vi som afdeling med stolthed kan se 

tilbage på er, at vi i omkring 10 år har løftet opgaven 

omkring Svane Cup. Her sidder omkring 30 spillere 

og ledere vagt på Byplanvejens Skole, hvor hold fra 

nordiske lande er indkvarteret over en weekend. Vores 

opgave er at sikre, at de får mad og har et godt og 

trygt ophold. Den opgave har vi igen i april løst med 

bravour – det er godt gået! Honoreringen for dette 

arbejde tilfalder ”seniorkassen”, som har til formål at 

yde støtte til afdelingens sociale liv gennem billigere 

fællesspisninger og andre sociale arrangementer.

DEN STÆRKE FRIVILLIGHED – FUNDAMENTET 
FOR AFDELINGENS FORTSATTE UDVIKLING
Det er ikke kun på banen, vi har brug for stærke hold i 

Gug Boldklub – det har vi også udenfor kridtstregerne. 

Vi har frivillige holdledere på Jyllandsserie og på kvinde 

serie 1 – hele 4 stk. faktisk. Bente Vestergaard er en 

stor hjælp for Jens Ole på kvindeholdet, ligesom hun 

er eminent hjælp ved sociale arrangementer i klubben. 

Hele tre mand varetager på skift rollen som holdleder 

på Jyllandsserieholdet Villy Jellesen (Gug-mand og 

tidligere førsteholdsspiller), Thomas Bruun (tidligere 

ungdomstræner og far til de tidligere førsteholdsspillere, 

Mikkel og Jens) samt Preben Skov (tidligere 

Seniorformand og far til Lasse på JS1-holdet). De tre 

fordeler opgaven flot imellem sig, og spillerne er glade 

for deres store indsats og engagement.

Gruppen af frivillige omkring MatchDay har fået 

navnet MatchDay Sjakket, og de skal bestemt ikke 

gå hen i glemsel:

Jacob Juul Pedersen (speaker og videorapporter 

efter kampene)

Niels Brisson (bolddrenge og -piger)

Hans Jørgen Amstrup (klargøring til MatchDay)

Alex Jørgensen (klargøring til MatchDay)

www.gugboldkub.dk
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Gug Boldklubs Venner ved formand Jørn Axelsen, 

æresmedlemmerne Benny Nygaard og Johannes Knudsen, 

Allan Hübertz, ”Pudseren” og Willy Pedersen.

Vi er i seniorudvalget enormt stolte af dette team, som løfter 

opgaverne på fornemste vis, og som hele tiden bidrager til, 

at vi kan prøve nye tiltag, så endnu flere kan opleve at være 

”en del af noget godt”, når der afvikles MatchDay på Gug 

Stadion. Under MatchDays suppleres de af seniorudvalget 

(Erik Steffensen, Jesper Kaalbye, Niels Navne og 

undertegnede) samt ikke mindst af inspektør Kasper Krogh 

og hans stærke makker Michael Jensen.

Spillere, ledere, publikum, sponsorer (de har taget 

konceptet til sig) og sågar modstandere værdsætter de 

frivilliges bidrag til MatchDay enormt meget. Det gør vi 

også, og derfor ønsker vi fremover at skabe et endnu 

tættere bånd mellem de frivillige og spillerne og lederne i 

afdelingen. De frivillige vil således fremover blive inviteret 

med til fællesspisninger og afslutningsfester i afdelingen 

– sammen skaber vi det gode fodboldmiljø i og omkring 

Gug Boldklub. Har du lyst til at blive en del af dette 

herlige korps af frivillige, så kontakt seniorudvalget eller 

kig forbi på en MatchDay.

Snyd ikke dig selv for oplevelsen af MatchDay på Gug 

Stadion - et fantastisk, festligt, farverigt og fodboldglad 

folkemøde – næste chance er på lørdag 27. april fra kl. 

13:00, hvor Jyllandsserien og serie 3 spiller mod hhv. 

Randers Freja og RKG (Klarup). Se øvrige kampe på 

www.gugboldklub.dk.

Forza Gug BK – en del af noget godt!

Når man søsætter et nyt projekt, så er det al-
tid med en vis grad nervøsitet og sommerfugle 
i  maven. Dog blev nervøsiteten hurtigt sparket 
til hjørne og afløst af glæde, da tilmeldingerne 
væltede ind, trænerkabalen gik op, en masse 
fri villige meldte sig på banen, og vejrudsigten 
 lovede en solrig uge på banerne på Vissevej. Så 
følte vi os klar.

Ugen startede med en officiel velkomst, og en 
”lufter” af Kasper Kusk som et tegn på starten af 
campen. Efterfølgende var der dømt træning på 
de meget tørre og hårde baner. To hold var dog 
så heldige at få ”græs” under fødderne på kunst-
stofbanen. Vejret viste sig fra sin varmeste side, 
hvilket desværre gjorde baneforholdene svære, 
men til gengæld medførte varmen et rekordsalg 
af slushice. 

Ugen bød på mange aktiviteter, hvor foredrag 
med tidligere landsholdspiller Kasper Bøgelund, 
specifik målmandstræning, turnering på tværs af 
årgangene og den meget populære vandglide-
bane kan nævnes. Alle spillerne blev bespist til 
frokost, hvor menuen blandt andet lød på kylling 
i karry, pasta-kødsovs og tortilla wraps - i den 
sammenhæng skal der lyde en enorm tak til Gug 
Petanque, som hver morgen kl. 07.00 var repræ-
senteret i skolekøkkenet på Gug skole, mange 
tak!

GUG FOOTBALLCAMP 2018: 
EN FANTASTISK UGE 

GARDIN ERIKSEN
SENGE EKSPERTEN

30 www.gugboldklub.dk

Desuden vil vi også gerne takke vores sponsorer; 
Craft, CEGO, InoPower, Rockfon og Sportsma-
ster. Vi håber naturligvis, at I er med på vognen 
igen til sommeren 2019. Samtidig skal der lyde 
en tak til Kasper Krogh, vores filmmand Frederik 
Sørensen, familier, Netto i Gug og alle de andre, 
som har støttet op om projektet. 

Hvis man vil se billeder og videoer fra årets Gug 
Footballcamp eller være opdateret i forhold til 
næste års camp, så spring ind på Facebook og 
søg ”Gug Footballcamp”

Vi er naturligvis klar til sommeren 2019, og plan-
lægningen er allerede i gang, og vi tør godt love, 
at det bliver mindst lige så lærerigt, socialt og 
livsbekræftende som i år.  

Fodboldhilsner
Emil Adelborg
På vegne af 
Gug Footballcamp   

36 www.gugboldklub.dk
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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 hjemmeside 

og på anden vis. Men det er rart at være lidt på forkant, så se lige her:

KALENDEREN - VÆRD AT VIDE

HVAD SKAL DER SKE?

MatchDays

Træner/leder-arrangement

Sommerafslutning Børn og Unge

Fodboldskole

Gugløbet

Markedsdag

Fotografering til julekalenderen

Veteranaften 2020

HVORNÅR?

1. Lørdag den 18. maj 2019 kl. 13:00

    - JS mod Herning Fremad

2. Fredag den 24. maj 2019 kl. 19:00

    - JS mod Hjørring IF

3. Søndag den 2. juni 2019 kl. 13:00

    - JS mod Vildbjerg SF

4. Lørdag den 15. juni 2019 kl. 13:00

    - JS mod Hobro IK

Fredag den 24. maj 2019

Fredag den 21. juni 2019

Uge 27 2019

Søndag den 18. august 2019

Lørdag den 24. august 2019 kl. 9:00-18:00

Onsdag den 4. september 2019 kl. 16:45

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18:30

Tjek de seneste opdateringer på

gugboldklub.dk

www.gugboldkub.dk



GRATIS FODBOLDSTØVLER TIL ALLE!

Som vanligt, fristes man til at sige, bød gugboldklub.

dk på en aprilsnar den 1. april. Årets nyhed var, at 

en af Gug BK’s storsponsorer, Hummel, tilbød gratis 

fodboldstøvler til alle i klubben; fra de yngste børn til 

veteraner. Om nogen hoppede på den derude, vides 

ikke, men det gav i hvert fald anledning til en del 

morskab på facebook.

HENRIK SØRENSEN STADIG I SPIDSEN

Også 2019 bliver med Henrik Sørensen i spidsen for 

Gug BK. Henrik blev uden modkandidater genvalgt 

som formand i marts måned. Henrik har været med i 

bestyrelsen igennem to perioder og p.t. været formand 

siden 2016, hvor han tog over efter Henrik Schnoor.

Ud over formandstjansen er Henrik i øvrigt træner for 

vore U16 Piger.

MERE END 100 BØRN TIL STANDERHEJSNING

Imponerende 100 børn var søndag den 24. marts 

samlet på klubanlægget til standerhejsning for klubbens 

yngste medlemmer årgang U5-U8. Efter boldspil på 

kunstbanen blev der serveret pølser og saftevand i 

klubbens cafeteria, som var fyldt godt op.

JENS LOUIS SIGER STOP

Så’n lidt i al ubemærkethed har Gug Boldklubs Venners 

kasserer gennem en menneskealder trukket sig fra 

posten som kassemester. Jens Louis Bank har om 

nogen været synonym med Gug Boldklubs Venner og 

ydet en voldsom stor indsats på sidelinjen omkring 

vennernes mange arrangementer. Om de resterende 

venner selv kan styre kassen, er ikke sån’n lige til at 

forudsige. Men prøv ad… Søg endelig om tilskud til din 

afdelings kommende rejser og andre arrangementer.

15

SIDEN SIDST ...

Henrik Sørensen

Jens Louis Bank

www.gugboldkub.dk
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JCD også har sørget for en større opgradering 
af al teknik og IT, herunder vores informations-
skærme, i klubhus og cafeteria. Et løft som alle i 
klubben allerede nu har stor gavn af.

Så alt i alt, når man bevæger sig op i droneper-
spektiv, har 2018 været et fantastisk år i Gug 
Boldklub. Et år som har gjort, at vi i klubben er 
vel rustet til årene, der kommer.

JULEN STÅR PÅ SPRING
Afslutningsvis skal herfra lyde en opfordring  
til, at du støtter Gug Boldklubs Venner ved  
at købe årets julekalender, der som altid er  
prydet med et foto med et væld af nisser fra  
vores store ungdomsafdeling. Også juletræet 
kan købes hos vennerne ved klubhuset i da-
gene op til jul. For som du vel ved, er en støtte  
til Gug Boldklubs Venner lig med en støtte til 
klubben. 

God jul og godt nytår!

NY HJEMMESIDE
Og så lykkedes det efter et par års tilløb. Gug 
Boldklub fik en ny og mere tidssvarende 
hjemme side. I tæt samarbejde med klubbens 
nye ’IT-sponsor’, Skalborgfirmaet JCD, gik klub-
bens nye hjemmeside i luften sidst i oktober. Et 
tiltrængt løft til en side, som nok var funktionel 
og let at finde rundt på, men som rent teknisk og 
grafisk var ret så gammeldags. 

Så nu er vi også med på beatet i cyberspace, selv 
om der er et par ’gamle mænd på balkonen’ (du 
ved dem fra Muppet Show), som helst så, at vi 
bibeholdt den gamle side.

De gamle mænd - og alle andre i øvrigt - er  meget 
velkomne med ris, ros og forslag til forbedrin-
ger. Skriv endelig til webredaktøren, hvis du har 
 noget på hjerte.

I øvrigt, når vi nu snakker det tekniske (ikke det 
på banen), er det værd at nævne, at IT-firmaet 

Alle priser er inkl. 

klub- og SportMaster logo

34 www.gugboldklub.dk

Af Benny Nygaard
Bestyrelsesmedlem 

VETERANAFTEN  
MANDAG DEN 
25. FEBRUAR 2019 
KL. 18.30

Det er lykkedes Arbejdsgruppen at få en særde-
les god og interessant aftale i hus med en vel-
kendt gæstetaler, nemlig formanden for AaB - og 
DBU, Jesper Møller.

Der venter således deltagerne en særdeles inte-
ressant aften forude, hvorunder der bliver mulig-
hed for at komme helt tæt på toppen af dansk 
fodbold. 

Vidste du f.eks., at DBU p.t. har ca. 1.600 klub-
ber med godt 300.000 aktive fodboldspillere på 
forskellige niveauer. Det er derfor en ret så kræ-
vende opgave at være formand for os alle i denne 
dynamiske verden, som  i øvrigt også omfatter 
internationale opgaver for ham hos både UEFA 
og FIFA.

Mød derfor op til årets veteranaften - og få svar 
på nogle dine spørgsmål om, hvad der sker in-
den for fodboldverdenen, både lokalt og globalt. 
Manden i centrum, Jesper Møller, er nemlig den-
ne aften på banen - i Gug Boldklubs klubhus.  

Indbydelser udsendes lidt inde i det nye år, men 
nu ved I altså besked derude!

NYT FRA VENNERNE

v/ Charlott Strauss

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

www.rokokoblomster.dk

www.gugboldkub.dk
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ta k e  away  m e d  r e s p e k t  f o r  d i g  o g  d i n e  s m a g s l ø g      FA N D A N KO. D K

Tlf. 28 25 28 00

Gugvej 186 - 9210 Aalborg SØ

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag 10.00 - 16.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søndag    Lukket

www.gugboldkub.dk
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IND KOM LARS FISCHER

Lars Fischer, som jo bl.a. er med i dette blads 

redaktion, har sagt ja tak til sin anden periode i Gug 

Boldklubs Venners bestyrelse. Lars har bl.a. været 

meget involveret i den traditionsrige veteranaften først 

på året.

KLUMMEN – EN NYHED PÅ GUGBOLDKLUB.DK 

Som en ganske god nyhed har vores website lanceret 

en række nye ’klummer’. Klummen bliver et fast indslag 

løbende hen over sæsonen med forskellige skribenter. 

De fleste vil nok være en del af klubbens liv, men 

hvem ved, måske også udefra kommende skribenter 

indkaldes undervejs. Emnerne står den pågældende 

skribent ret frit for. Så længe det drejer sig om Gug BK, 

Gug, fodbold i al almindelighed, holdsport eller andet 

med interesse for Gug BK-folket.

JYLLANDSSERIE

Det er nok de færreste ubekendt, at vores JS-hold 

fører sig frem i Jyllandsserie 1 i dette forår. At holdet er 

med fremme, kræver ændringer her og der i klubregi. 

Med ekstra trænere, øget træningsindsats, større 

kørselsudgifter og… egen side på vores website. Nu kan 

du nemlig møde alle spillerne - og deres sponsorer - på 

gugboldklub.dk. Så har du ikke styr på navnene, er de 

nu kun et klik væk.

Lars Fischer

Jonas Pedersen

www.gugboldkub.dk
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Vi har sat uret på sommertid, og en succesfuld 

standerhejsning er vel overstået i godt vejr. 

U7 melder sig derfor klar til igen at indtage 

grønsværen på Gug Boldklubs anlæg. 

I skrivende stund er der sket en del – primært på 

træner/lederfronten. 

Efter stort set altid i holdets levetid at være udfordret 

på trænerposten, er det endelig lykkedes os at få 

hentet hele tre topengagerede trænere til holdet. 

Dette betyder, at U7 nu kan se frem til en endnu bedre 

og mere struktureret træning til glæde for alle, både 

børn og trænere. Holdet har aktuelt 30 betalende 

medlemmer, og deriblandt en håndfuld nye spillere, 

som er kommet fra andre lokale klubber, samt fire 

trænere og en afdelingsleder. Derudover er der aftale 

med yderligere tre assistenttrænere, der efter behov 

vil træde til træning og kamp. 

Det er ingen hemmelighed, at det har været en sten i 

skoen, at vi kun har været en træner og en holdleder 

gennem hele vintersæsonen, så vi er ovenud lykkelige 

for tilgangen af trænere. 

Trænerne har allerede fået planlagt træning, 

turneringsdeltagelse, stævner og sociale 

arrangementer for alle U7-spillerne - selvfølgelig med 

god opbakning fra forældrene. Der ud over arbejder vi 

på, hvordan vi kan tiltrække flere pigespillere til vores 

årgang. 

Vi glæder os nu helt vildt til at komme i gang med 

at spille vores sidste sæson på 3-mandsbanerne 

og kan nærmest ikke vente til at få lov at komme 

ud og afprøve kræfter med 5-mands. Vi er dog 

tyvstartet lidt, og har haft besøg af tre hold fra 

Aalborg KFUM til en formiddag med 5-mandskampe 

på kunststofbanen. Det var en stor succes, og alle 

havde en skøn formiddag, selv om flere at de friske 

drenge og piger var noget overraskede over, hvor stor 

en 5-mandsbane egentlig er, når nu vi er vant til at 

spille 3-mands. 

Med ønsket om et godt forår med masser af sjov 

fodbold.

Trænerteamet U7

U7 trænerstaben

U7 spillere

U7 KLAR TIL SIDSTE SÆSON MED 3-MANDS

www.gugboldkub.dk



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



BO L I G F I N A N S I E R I N G

Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20

Lad os finde ½ ferie  
om året i dit budget 
Hvis det er mere end tre år siden, du har set 
på din boligfinansiering, når du muligvis 
glip af store besparelser.

Book et økonomisk  
eftersyn på 96 30 33 00

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
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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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GUG  VVS  TEKNIK

Jan Antonsen
VVS Installatør

 

Vissevej 133  Tlf.: 98142200

 

9210 Aalborg SØ  Mail.: post@gugvvs.dk
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Velvære, balance, indre og ydre sundhed
Med Aloe Vera kommer du langt!

Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

Bavnehøj 15 Visse – 9210 Aalborg SØ
Tlf: 40 78 97 11

Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk 
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Når du som medlem af 
Gug Boldklub sælger bo-
lig 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!

Vi sælger 90% af de villaer vi får til salg i Gug og bruger gnsl. 
kun 65 dage på at få den solgt.
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little things mean a lot

LOYALITETSKORT

MEDBRING DENNE SLIP I  CAFÉEN OG FÅ 10% NU OG FREMOVER

få dit eget personlige
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Hos U9-drengene har der været fuld gang i træningen 

hen over vinteren med træning både ude og inde, og 

fremmødet har, som altid, været imponerende stort. 

Ud over en masse træning har drengene også 

deltaget i Jutlander Bank Cup i Rosendal, Skals Cup i 

Viborg, træningskampe på både 5- og 8-mandsbaner, 

Technica Cup i Støvring, futsal i Sulsted, Himmerland 

Cup i Løgstør og Premier Cup i Gug, så støvlerne og 

indendørsskoene er virkelig blevet luftet. Resultaterne 

har været utrolig flotte, og drengene flytter sig virkelig 

som individuelle spillere, men også som hold og 

afdeling. Til Himmeland Cup i Løgstør havde vi blandt 

andet tre hold med i b-rækken, og der var først 

nederlag til et Gug-hold, da der var indbyrdes finale. 

TV2 Nord havde hørt rygterne om vores drenge, så 

de lavede en flot reportage fra finalen – og den har 

drengene set mange gange.

En yderst spændende ting, der er sket i U9-afdelingen, 

er et samarbejde med klubbens U10-afdeling, som 

betyder, at vi har mulighed for at få matchet mange 

af vores spillere på et højere niveau mod fysisk større 

modstandere og på en større bane - tre gange i løbet 

af foråret. Rent fodboldmæssigt har det været rigtigt 

godt, men samtidig har det også skabt relationer på 

tværs af delingerne, hvilket mindst er lige så vigtigt. 

Foråret betyder også en anden ændring, nemlig at 

vi har valgt at droppe et af vores b-hold til fordel for 

et ekstra a-hold. Dette betyder, at endnu flere kan 

matches på et højere niveau, hvilket vi mener vil 

være fordelagtigt på den lange bane, når drengene i 

sommeren ́ 20 går op på 8-mandsbanerne. Derudover 

må vi også bare erkende, at vi har utrolig mange 

dygtige og engagerede spillere i vores afdeling 

I det næste halve år vil afdelingen deltage i stævner 

fra Dall Villaby til Skagen, samt kampe i DBU-regi. Et 

af højdepunkterne bliver dog Aalborg City Cup, hvor 

drengene for første gang skal testes mod hold fra 

andre lande – det skal nok blive godt. Desuden vil der 

være de traditionelle fællesspisninger på årgangen, 

så mon ikke det bliver til dage uden fodbold men med 

fokus på det sociale

Trænerteamet

U9 DRENGE MELDER KLAR

A-holdet efter flot sejr i Technica Cup i Støvring

Tilfredse drenge - i Rosendal 

www.gugboldkub.dk
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U14 DRENGE TIL ØENS HOLD CUP
Af Jesper Øland Jensen

Træner

For tredje gang deltog Gug 

Boldklubs U14 Drenge i Øens 

Hold Cup på Fyn, som optakt 

til forårssæsonen 2019. Øens Hold Cup er OB’s træ-

ningsstævne for årgangene fra U8 til U17 og består af 

en række weekendstævner typisk i oktober og marts, 

der bliver arrangeret i samarbejde med lokale fynske 

klubber. Fodbolden og det sociale sammenhold er i 

højsædet, og prisen er på et niveau, hvor alle hold i 

klubben kan være med. Netop muligheden for en 

samlet tur for årgangen er en stor fordel ved Øens 

Hold Cup, da der kan spilles i op til fire forskellige ni-

veauer. Reglerne er tilpasset, så spillerne kan prøves 

af på forskellige niveauer, og modstanderne bliver 

matchet individuelt, så kampene bliver så lige som 

muligt. Øens Hold Cup er også perfekt for spillernes 

forældre, der kan tage med på fodboldweekend og få 

en god oplevelse sammen med drengene. Øens Hold 

Cup er for alle klubber og alle spillere – uanset niveau. 

Fredag eftermiddag var der afgang fra Gug Boldklub, 

hvor bilerne blev pakket til bristepunktet. Ved 

ankomst blev vi indkvarteret på den lokale skole 

i Horne på Sydfyn, hvor vi skulle spille alle vores 

kampe i den lokale fodboldklub. Efter en hurtig 

omklædning benyttede spillerne afstanden mellem 

skolen og banerne (ca. 1,5 km.) til en hurtig luntetur 

som opvarmning, inden første kickoff fredag aften. 

Trænerne gav moralsk støtte fra følgebilen.

Vi stillede i år med ét hold, bestående af 15 spillere 

på tværs af vores to Ligahold, og spillede i alt fem 

kampe i løbet af weekenden, hvor vi mødte hold fra 

både Bornholm, Sjælland, Lolland og Sverige.

Til trods for, at fodbolden var i fokus, var der også tid 

til hygge, drengehørm og indkøb i den lokale Spar 

købmand. Derudover fik vi muligheden for at blive 

testet op mod de bedste Superligaspillere, da vi fik 

besøg af FODBOLD-LAB, som laver fysiske test på 

alle Superligaspillere i Danmark.

Testen foregik i hallen og bestod af to simple fysiske 

test – hop med strakte ben og 30 meter sprint. 

Testen var ikke fysisk hård, men var ment som en 

sjov oplevelse for drengene, som virkelig gik op i det 

med liv og sjæl. Der var jo rekorder, der skulle slås! 

To af vores drenge gjorde sig særligt bemærket, da 

Asbjørn (holdets hurtigste scooter på havnen) delte 

sprintrekorden med en spiller fra Bornholm, og Viktor 

hoppede så højt, at han kunne måle sig med en 

Superligaspiller. En fed oplevelse for alle drengene, 

som næsten ikke havde tid til at spise frokost. 

Det kan nævnes, at vore lokale AaB-helt, Thomas 

Augustinussen, er blandt de Superligaspillere, som 

har kunnet hoppe højst i Superligaen.

Alt i alt en super weekend med masser af fodbold, 

hygge og socialt samvær, som var med til at styrke 

sammenholdet på hele årgangen.

Tak til alle forældre m.fl. som bidrog til turen og en 

særlig tak til Gug Boldklubs Venner for økonomisk 

støtte til årgangen.

Hop med strakte ben

www.gugboldkub.dk
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6 www.gugboldklub.dk

Bent Walther
Souschef 
Tlf. 9870 4402

Skift til en bank
der brænder for dig
Book et uforpligtende møde, hvor  
vi gennemgår dine muligheder på  
tlf. 9870 4400   
eller kig ind i  
afdelingen i Vejgaard.
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www.foreverbentenygaard.dk 

Cvr.  27225268

Når du som medlem af 
Gug Boldklub sælger bo-
lig 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!

Vi sælger 90% af de villaer vi får til salg i Gug og bruger gnsl. 
kun 65 dage på at få den solgt.

34 www.gugboldklub.dk

Af Benny Nygaard
Bestyrelsesmedlem 

VETERANAFTEN  
MANDAG DEN 
25. FEBRUAR 2019 
KL. 18.30

Det er lykkedes Arbejdsgruppen at få en særde-
les god og interessant aftale i hus med en vel-
kendt gæstetaler, nemlig formanden for AaB - og 
DBU, Jesper Møller.

Der venter således deltagerne en særdeles inte-
ressant aften forude, hvorunder der bliver mulig-
hed for at komme helt tæt på toppen af dansk 
fodbold. 

Vidste du f.eks., at DBU p.t. har ca. 1.600 klub-
ber med godt 300.000 aktive fodboldspillere på 
forskellige niveauer. Det er derfor en ret så kræ-
vende opgave at være formand for os alle i denne 
dynamiske verden, som  i øvrigt også omfatter 
internationale opgaver for ham hos både UEFA 
og FIFA.

Mød derfor op til årets veteranaften - og få svar 
på nogle dine spørgsmål om, hvad der sker in-
den for fodboldverdenen, både lokalt og globalt. 
Manden i centrum, Jesper Møller, er nemlig den-
ne aften på banen - i Gug Boldklubs klubhus.  

Indbydelser udsendes lidt inde i det nye år, men 
nu ved I altså besked derude!

NYT FRA VENNERNE

v/ Charlott Strauss

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

www.rokokoblomster.dk

Porsvej 2, 1. sal

900 Aalborg

Tlf. 9816 9022

info@budolfi-grafisk.dk

27www.gugboldkub.dk



28

EN PIGEAFDELING I VÆKST

Af Marianne Witt

Forælder

Pigerne strømmer til fodbold i Gug Boldklub, og 

hos U10/11 Piger har der været en stigning på knap 

200 procent igennem det sidste halve år: Dette er 

en tilvækst af pigespillere, som i første omgang blev 

skudt i gang af DBU’s Pigerakettens besøg i Gug 

Boldklub i foråret 2018.

Umiddelbart skulle man tro, at det er Pernille Harder- 

eller Nadia Nadim-effekten, som har fået pigerne 

til at snøre fodboldstøvlerne. Men i Gug Boldklub 

er det nok i højere grad det sociale i fællesskabet, 

nemlig det bl.a. at grine sammen og nyde legen med 

den lille runde, som vægter tungest i pigernes valg 

af fodbold som deres fritidsaktivitet. Hos pigerne 

i afdelingen er det heller ikke lige nu resultaterne, 

som er de vigtigste. Men pigerne udviser i den grad 

en imponerende kampgejst og et spillehumør, som 

visse Superligahold godt kunne lære lidt af. 

Selv om der har været en voldsom vækst, og vi er på 

vej mod de 30 spillere, så er der stadig mulighed for 

at byde fodboldinteresserede piger velkomne i det 

fantastiske fællesskab, hvor hyl og grin fylder ligeså 

meget som benhårde tacklinger. Træningen foregår 

om torsdagen 17:00-18:30, I skrivende stund er der 

to hold tilmeldt i turneringen, som spiller midtuge 

og weekend - men hvis væksten fortsætter, skal der 

måske meldes flere hold til i efteråret.

På trænersiden har man også været nødt til 

at opjustering antallet af trænere, så Maria og 

Josephine frem over får hjælp af to nye ansigter, 

som skal hjælpe med trænergerningen her i foråret. 

Hængende pigespillere

Pause - med frisk frugt

Pigespillere pakket godt ind

www.gugboldkub.dk
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Af Kasper Stiller

Cheftræner

Efter et godkendt 2018 er vi på 

JS-holdet nu klar til at tage hul 

på et enormt spændende 2019. 

Det er første gang vi spiller i JS1-

puljen, og vi vil derfor møde stærke modstandere hver 

eneste weekend. Dermed er vi tvunget til at arbejde 

hårdt og spille op til vores bedste i hver eneste kamp, 

hvis vi skal have point med derfra.

Siden sidst er der nogle unge klør, der lige skulle 

ud og sprede vingerne i den store verden. Det 

er blandt andet Lasse Effersø, Kristoffer Frank 

og Mikkel Løgsted, som er væk hele sæsonen. 

Oliver Steffensen og Jakob Bæk er også på tur, 

men kommer dog hjem i midten af april, så dem 

skal vi nok få gavn af. På tilgangssiden har vi sagt 

goddag og velkommen til Aske Mortensen, 19 år, og 

Christian Klitgaard på 18 år fra vores U19-hold, samt 

Flemming Østerballe, 20 år, fra Hjørrings JS, Anton 

Langagergaard , 19 år, fra Hirtshals. Mads Serup, 

16 år, fra AaBs U17 liga, Tommi Fabricius, 23 år, og 

Nicklas Sørensen, 22 år, fra Jammerbugt FC.

Det er første gang, der i min tid kommer så mange 

udefra, men det må være en cadeau til klubben, at så 

mange klassespillere begynder at kigge mod 9210. 

Samtidig må det heller ikke tage overhånd. Hvis ikke 

vi bevarer dna’en i holdet, så glider førsteholdet væk 

fra de andre hold, og det må ikke ske. Derfor er det 

også super glædeligt at se, de nye spillere bidrager 

til det sociale i omklædningsrummet, og at de 

støtter op om de sociale arrangementer i klubben.

I Staben har der også været lidt ændringer. Vi har sagt 

farvel til Jesper Nielsen (assistentræner) og Frederik 

Mehlbye (holdleder) som begge har ydet en kæmpe 

indsats for holdet. I stedet har vi været så heldige 

at kunne byde velkommen til Casper Stokbro, der 

med sit gode humør og fodboldkundskab allerede 

har sat sit aftryk på truppen. Vi er også heldige, 

at Villy Jellesen har sagt ja tak til holdledertjansen 

- assisteret af Thomas Bruun og Preben Skov. Tre 

herrer, som har haft deres gang i klubben i mange år, 

og virkelig har ”Gugblod i årene” De giver en dejlig 

ro, som både trænerteamet og spillerne nyder godt 

af til kamp.

På holdet må vi bare sige, at spillere som Simon 

S, Balleby, Moth, Joe, Strandberg og Kaalbye 

fortsætter, hvor de slap. Og så må jeg tage hatten 

af for Jelle og Marc Dahl. Det er to spillere, som 

præsterede det, de skulle sidste år, men heller ikke 

mere end det. Til gengæld har de begge lagt ud 

med lyn og torden her i 2019 og virkelig bevist deres 

værdi for holdet, og det er sku’ en fornøjelse se. Det 

er i allerhøjeste grad klasse, og det vidner om en 

stærk karakter. 

Jeg er stolt af at være en del af en klub, der er i 

så rivende en udvikling. Det er imponerende at se, 

hvad vi i fællesskab formår. Vi er lige nu en klub, som 

de andre klubber ser mod og lader sig inspirere af. 

Til sidst vil jeg sende en stor tak til alle dem, der 

kommer og støtter os til kampene. Samtidig kan 

jeg kun opfordre de af jer, der ikke har været forbi 

endnu, til at kigge ned til duften af Kroghs rynkede 

pøller, præstens velsignelse og den unikke stemning 

vi skaber sammen. 

JS-TRÆNEREN HAR ORDET

www.gugboldkub.dk
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SPÆNDENDE SÆSON STÅR FOR DØREN
Af Torben Uttrup Andersen

Træner

Gugs 2. hold i serie 3 havde 

i sidste sæson (efteråret) 

en positiv udvikling, hvor 

vi fik integreret en del af 

vores talentfulde unge fodboldspillere i klubben 

på holdet. Efter en lidt sløv start på sæsonen, så 

betød de unges indtog på holdet, at der kom mere 

dynamik og aggressivitet ind i dette. Det kunne ses 

på slutstillingen, hvor holdet endte på en 3. plads 

i rækken med kun et point op til 2. pladsen, mens 

der dog var langt op til de suveræne oprykkere fra 

Nordens Paris.

Med klubbens 1. hold i JS1 bliver springet mellem 1. 

og 2. hold større og vi har derfor brug for, at vi som 

2. hold i klubben også følger med klubbens 1. hold, 

så de spillere der kommer fra 1. holdstruppen bliver 

matchet på så højt niveau som muligt.

Nu står den nye sæson for døren, og vi har haft en 

rigtig fin opstart, som startede helt tilbage d. 15. 

januar, hvor vi første gang testede kunstgræsbanen. 

Vi har desværre i vinterpausen sagt farvel til et par 

rutinerede kræfter, og også 3-4 af de unge drenge, 

som har valgt at tage en tur ud og se verden. De 

unge drenge kommer dog tilbage i barcastriberne 

sidst på sæsonen. Det betyder, at vi igen skal til at 

integrere nye spillere på holdet, og her er der igen 

hentet unge kræfter ind fra vores U-19 afdeling, 

som endnu engang har sendt talentfulde spillere til 

seniorafdelingen.

Efter 5-6 træningskampe med fornuftige resultater 

og mange spillere, der byder sig til i 2. holdstruppen, 

så er det med en stor tiltro på egne evner, at vi 

som trænerteam går ind i den nye sæson med en 

ambition om at være med i oprykningsstriden til 

sidste kamp. Nu er de første tre runder af årets 

turnering afviklet, og vi har desværre ikke fået den 

pointmæssige start, vi havde håbet og troet på.

Vi startede på hjemmebane mod Gudumholm og 

spillede en flot 1. halvleg og førte 1-0 i en kamp, 

vi burde have ført meget større. 2. halvleg blev 

desværre en halvleg, hvor vi ikke præsterede, som 

vi burde, og to scoringer til modstanderholdet betød 

et nederlag i årets første turneringskamp.

I kamp 2 var det første besøg på græs for gutterne, 

efter al træning og kamp i opstarten havde været 

på kunst. Det kunne tydeligt ses i kvaliteten af 

spillet på banen, at banerne ikke endnu er i god 

stand. Kampens resultat blev 1-1. I kamp 3 kom den 

forløsende første sejr i sæsonen - efter en storsejr 

på 6-0 over Gistrup, hvor holdet leverede en rigtig 

god præstation og vandt fuldt fortjent med de flotte 

cifre.

Nu har vi 11 kampe tilbage, hvor vi som hold skal 

kæmpe en vis del ud af bukserne for at skaffe 

de nødvendige point for at være med omkring 

oprykningspladserne i juni måned.

Selv om sæsonstarten pointmæssigt ikke har været 

god, så tror både trænerteamet og spillerne på, at vi 

kan nå vores målsætning.

God sæson til alle øvrige hold i klubben…..Forza 

Gug

www.gugboldkub.dk
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Af Henrik Schnoor

Manager

Klubbens næstældste årgang 

skal til det igen - en ny sæson.  

Ja, i skrivende stund har vi 

allerede overstået to kampe.

Truppen er stadig delt i to, +47 og +53. I år er der er hhv. 

10 og 12 hold i puljerne. Det betyder, at der for de unge 

er kommet to nye hold med kredsen, og derfor er der 

rig mulighed for,  at der er endnu flere, der ikke kender 

de gode gamle finter. 

På begge hold har der været en vis travlhed på 

transfermarkedet op til sæsonstart. Så alt burde jo 

være lige til højrebenet, men det tager åbenbart tid at 

få spillet de nye ind på holdet. Indtil videre er det blevet 

til to nederlag til begge hold.

Til de nysgerrige så spiller vi om mandagen og tors-

dagen omkring kl. 19:15. Der bliver ikke arrangeret til-

tag a la Matchday. Dette er for klubbens flagskib, men 

spillets niveau er stort set det samme, hvis vi ser bort 

fra det fysiske tempo. Så snyd ikke jer selv for en lille 

oplevelse, når I nu alligevel er på anlægget.

Og så har vi klubbens bedste 3. halvleg. Super Grand 

Old Boys er jo fra tiden, hvor man hyggede sig i 

omklædningsrummet med en sodavand og senere øl 

efter kampen.

SÆSONEN STARTET FOR SUPER  
GRAND OLD BOYS 

S-Sport v/Henrik Studsbjerg

Holbergsgade 5, 2tv · 9000 Aalborg · Tlf: 2221 0944 · Mail: henrik@s-sport.dk

www.gugboldkub.dk
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SIDEN SIDST – OG LIDT NYT FRA 
VENNERNE

Af Benny Nygaard

Bestyrelsesmedlem

VETERANAFTEN – MED DBU-
FORMANDEN PÅ BESØG 
En stille mandag aften, den 

sidste i den lange vinter, var ca. 

80 af klubbens gamle kæmper  mødt op for at hygge 

sig med masser af mandemad, skipperlabskovs og 

gule ærter – med tilhørende snaps og øl efter behag. 

Og kaffe med lækre fastelavnsboller lavet af vores egen 

bagermester i Nørager, Peter Rask. Den kulinariske del 

af arrangementet blev således helt perfekt.

Bagefter blev de fremmødte forkælet med to glimrende 

foredrag – først af formanden for DBU, Jesper Møller, 

og dernæst af Gug Boldklubs seniorudvalg. Jesper 

Møller fortalte – med nordjysk lune - om mange 

interessante aktiviteter uden for fodboldbanerne, bl.a. 

om den forestående kongres, DBU’s første, med debat 

om fremtidens fodbold, samarbejde med landets 

kommuner om bedre klubfaciliteter, ikke mindst i 

forhold til den forventede store vækst inden for pige- 

og kvindefodbolden i de nærmeste år. Alt i alt meget 

stof til eftertanke! 

Et talstærkt seniorudvalg orienterede herefter om 

planer og forventninger til den kommende sæson, 

bl.a. om ændringer i MatchDay-konceptet, der skal 

gøre besøg på Gug Stadion endnu mere interessante, 

og specielt i år hvor klubbens 1. hold er placeret på 

allerhøjeste niveau under DBU/Jylland, nemlig i 

Jyllandsserie 1.   

Sidste punkt på dagsordenen var udtrækning og 

omdeling af de mange gevinster fra Olsens traditionelle 

kæmpestore amerikanske lotteri. Aftenen var herefter 

gennemført som planlagt – styret med sikker hånd af 

Gug Boldklubs tidligere formand Jørn Jeppesen. 

VENNEPRISEN UDDELT IGEN
Under Veteranaftenen blev tre af repræsentanter fra 

Seniorudvalget, Erik Steffensen, Jesper Kaalbye og 

Jonas Jensbye, tildelt åres vennepris – velfortjent for 

deres enorme indsats for afdelingen, der i dag står 

så stærkt som nogensinde, bl.a. med et MatchDay-

koncept, som har vakt stor opmærksomhed mange 

steder i regionen.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blev på en stille mandag 

aften i tilbage i marts gennemført med den tidligere 

formand for både Gug Boldklub og Gug Boldklubs 

Venner, Johs. Knudsen, som dirigent.    

Jesper Møller (tv) sammen med seks tidligere 
formænd – Bruno Schnoor, Claus Willadsen, 
Thorkild Vardinghus, Jørn Jeppesen, Johs. 
Knudsen og Villy Jellesen.

Formanden, Jørn Axelsen (th), overrækker 
Venneprisen 2019 – gavekort samt liflig vin -  
til Jesper Kaalbye, Jonas Jensbye og Erik  
Steffensen.

www.gugboldkub.dk
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Formanden, Jørn Axelsen, aflagde indledningsvis 

sin beretning med omtale af årets største 

begivenheder og fremhævede bl.a., at vejrguderne 

igen havde svigtet lidt, da årets markedsdag 

skulle holdes tilbage i august, og specielt da 

Gug MC skulle fremvise deres flotte kraftfulde 

fartmaskiner. Overskuddet var igen baseret på 

gode sponsorbidrag, men det kunne desværre igen 

konstateres, at tidligere tiders mange gode gaver 

fra Gug-borgerne til loppemarkedet er faldende – og 

resultatet derfra var igen nedadgående. 

Det store regnskab for kalenderåret klarede 

kassereren, Jens Louis Bank, med sædvanlig rutine. 

Her var det værd at bemærke, at Vennerne i det 

forløbne år havde videregivet ca. 40.000 kr. til gode 

gøremål i Gug Boldklub. Formelt endte årets resultat 

med et lille teknisk underskud – på knap 25.000 kr. 

forårsaget af tab på værdipapirer. På plussiden var 

der er meget flot donation fra Spar Nord Fonden 

på ikke mindre end 25.000 kr. Disse penge har dog 

allerede fået ben at gå på, idet der er indkøbt en ny 

flot salgsvogn, som snart er klar til de forestående 

MatchDays på Gug Stadion. 

Salg af julekalendere og juletræer er medvirkende 

til gode og stabile indtægter, men - som altid - er 

der plads til forbedringer. Vennerne håber derfor på 

større opbakning til disse aktiviteter, når julen atter 

står for døren. Formuen er stadig i god behold, og - 

trods det lille tekniske underskud - er Vennerne klar, 

når årets ønskesedler fra Gug Boldklub dukker op.

Ved årets valgrunde var det denne gang nødvendigt 

med udskiftning på en særdeles vigtig post, 

kassererposten, idet Jens Louis Bank – efter godt 

25 år på posten – nu ville på pension. Desværre, 

men respekt – både for hans kæmpestore indsats 

gennem de mange år, men også for, at der jo er 

andet i livet, der skal passes og plejes. Lige nu 

mangler vi derfor en, der kan holde styr på tal! 

Heldigvis har Lars Fischer atter påtaget sig at gå 

aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, og en af klubbens 

tidligere 1.holdsspillere, Allan Hübertz, blev 1. 

suppleant. Allan nåede i sin ungdomstid 88 kampe 

på 1. holdet tilbage i halvfjerdserne, så måske kan 

senere medvirke til, at gennemsnitsalderen for 

bestyrelsesmedlemmer sænkes yderligere. Tiden 

var nu gået, og Johs., aftenens gode ordstyrer, 

takkede for god ro og orden, inden formanden 

afslutningsvis indbød til de traditionelle gule ærter 

med tilbehør, inkl. hygge og kortspil. 

MARKEDSDAG TIL SOMMER
Vennerne vover igen pelsen og gennemfører til 

sommer endnu en markedsdag - lørdag den 24. 

august. Til den tid er der forhåbentlig rigtig sommer 

- med masser af sol og blå himmel.

Trods Gug Stadions nye udseende er dette dog 

ikke blevet større, så markedsdagen skal igen 

gennemføres på den beskedne plads, der er til 

rådighed tæt på klubhuset. Forhåbentligt kan der 
Den nye salgsvogn
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dog her skabes en hyggelig stemning, som kan 

trække folk af huse.

Købeglade gæster på markedspladsen betyder 

overskud til gode gøremål i Gug Boldklub, så 

Vennerne krydser fingre for, at vejrguderne til august 

vil være i godt humør - og levere blå himmel, sol 

og varme hen over Gug Stadion. Læs mere om 

markedsdagen på www.gugboldklub.dk, når vi 

nærmer os den store dag! Klar til åbning af loppemarked

ta k e  away  m e d  r e s p e k t  f o r  d i g  o g  d i n e  s m a g s l ø g      FA N D A N KO. D K

www.gugboldkub.dk
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Af Kristina Egeberg Olesen

Medarrangør

-Tag hele familien med til nogle hyggelige 
timer i motionens tegn

Nu kan vi igen byde velkommen til et motionsløb i Gug 

og omegn. I samarbejde med Gug Boldklub afholdes 

Gugløbet for første gang søndag den 18. august 2019 

og byder på flotte og udfordrende ruter på henholdsvis 

2 km (børneløb), 5 km, 10 km samt halvmaraton. Vi 

stiller op med professionelt tidstagningsudstyr fra 

DGI og engangschip i startnummeret, så vi sikrer 

løberne en officiel tid. Vi byder alle velkomne, uanset 

alder og niveau. Gugløbet skal være et hyggeligt løb 

for hele familien, og forhåbentlig noget som bliver en 

tilbagevendende begivenhed. 

Kongedistancen er halvmaraton, hvor ruten bevæger 

sig ud på krævende på 21.097,5 meter. Efter godt 

2 km ankommer løberne til Hestiastien, som går over i 

Panstien og hele vejen op til Landlystvej – næsten 

1 km med stigning hele vejen. På toppen af Gug 

belønnes løberne med en fantastisk udsigt ud over 

Gug, Visse og resten af den sydlige del af Aalborg, 

inden turen går nedad igen til Østerådalen og videre 

ud gennem Haveforeningen Draget, Dall og Poulstrup. 

Turen går derefter forbi Poulstrup Sø og retur til Visse, 

hvor vil der være en sidste stigning op ad Solbakken, 

inden målet nås på Gug Boldklubs baner. Der vil i alt 

være omkring 300 højdemeter på halvmaratonruten, så 

husk at træne lårmusklerne!

De andre ruter er lidt mindre krævende, men hvor 

løberne stadig kommer rundt i Gug og omegn. 

I målområdet vil vi sørge for den gode stemning, blandt 

andet med Peter Würtz bag mikrofonen som officiel 

speaker. Vores gode stadioninspektør, Kasper Krogh 

sørger for, at der bliver tændt op i grillen, og at fadøllene 

er kolde, så du kan få depoterne fyldt op efter at have 

været aktiv på løberuten. Når du køber startnummer 

til Gugløbet, vil du samtidigt kunne bestille en platte 

bestående af en frankfurter med brød samt en vand/øl til 

en favorabel pris af 40 kr. Derudover vil der blive arbejdet 

på at få lavet aktiviteter til børnene i målområdet. 

Når du kommer i mål, vil du blive modtaget af 

klapsalver fra tilskuerne og opmuntrende ord fra 

speaker Peter Würtz. Du får en flot speciallavet finisher-

medalje om halsen. Medaljen er lavet ved en ekstern 

samarbejdspartner i et helstøbt, flot design – og alle får 

selvfølgelig en medalje uanset distance! 

Gugløbet er støttet af flere sponsorer, og den første, der 

kom på banen, var RealMæglerne Brian Harbo. 

Spar i Visse vil sørge for gode sager på depoterne og i 

målområdet. MUMS laver præmier til bedste dame og 

herre på hver distance – men dog ikke for børneløb. 

Gug Erhvervsforening støtter også Gugløbet. 

Tilmelding og yderligere information findes på  

www.gugløbet.dk eller www.facebook.com/guglobet/

Vel mødt søndag den 18. august 2019.

GUGLØBET GENOPSTÅR

www.gugboldkub.dk
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Når du som medlem af 
Gug Boldklub sælger bo-
lig 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!

6 www.gugboldklub.dk

Bent Walther
Souschef 
Tlf. 9870 4402

Skift til en bank
der brænder for dig
Book et uforpligtende møde, hvor  
vi gennemgår dine muligheder på  
tlf. 9870 4400   
eller kig ind i  
afdelingen i Vejgaard.

6 www.gugboldklub.dk

Bent Walther
Souschef 
Tlf. 9870 4402

Skift til en bank
der brænder for dig
Book et uforpligtende møde, hvor  
vi gennemgår dine muligheder på  
tlf. 9870 4400   
eller kig ind i  
afdelingen i Vejgaard.

www.gugboldkub.dk
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Åbningstider Alle dage kl 11:00 - 21:00

GRATIS UDBRINGNING  Kl. 12.00 - 21.00  Ved køb for mindst 200,-

 Happytimespizza www.Happytimespizza.dk

Porsvej 2, 1. sal  -  900 Aalborg  -  Tlf. 9816 9022  -  info@budolfi-grafisk.dk

GUGVEJ 188  -  9210 AALBORG SØ

www.gugboldkub.dk
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NYT FRA PETANQUEKLUBBEN
Af Tove Svendsen

Formand

Den lokale petanqueklub, Gug Petanque Klub (GPK), 

blev stiftet i 1997 og har baner placeret ved Gug 

Boldklubs klubhus.

Vi er en lille klub med lige nu 40 aktive medlemmer, 

hvor der både er plads til det meget seriøse, og ej at 

forglemme det sociale. Der trænes fire gange om ugen, 

og nogle kommer hver gang, mens andre kun møder 

op en enkelt gang. Men der er plads til alle!

Ud over det, så deltager nogle af klubbens 

medlemmer i stævner rundt om i det nordjyske og i 

Thy-området. I perioden april-august spiller vi med i 

Limfjordsturneringen, og som navnet siger, kommer vi 

således godt rundt om fjorden.

Vi holder også selv stævner på vores egne baner - i 

samarbejde med DGI. Her i foråret 2019 skal vi bl.a. 

holde LDM (Landsdelsmesterskab) i double, og der 

forventes at komme ca. max 48 deltagere til Gug.

Vi er en klub, hvor størstedelen af deltagerne er 50++, 

men GPK vil gerne, at der kommer ”kommer nyt blod” i 

klubben. Vi håber og ønsker derfor, at der er nogle, der 

- måske ved at læse dette - bliver nysgerrige og kigger 

forbi for at prøve at spille Petanque.

Vi er der tirsdag, onsdag og søndag eftermiddag kl. 

14:00 – 16:00 samt torsdag aften kl. 18:00 – 20:00.

Standerhejsning i Petanque-klubben

www.gugboldkub.dk
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Sponsorkontakt
Kampfordeler
Hjemmeside
Gug Boldklubs Venner
Gug Stadion
Stadioninspektør

Oplag

Stof

Tryk

Find alle aktuelle oplysninger om trænere, træningstider m.v. på www.gugboldklub.dk

NYTTIGE NAVNE OG ADRESSER

OM KLUBBLADET

Studs Marketing
Kasper Krogh
Kristian Møller Andersen
Jørn Axelsen
Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ
Kasper Krogh

Bladet udgives i 4.400 eksemplarer og omdeles to gange årligt til samtlige
hustande i Gug og Visse.
Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes indleveret til et af blad-
udvalgets medlemmer inden den 1. oktober 2019.
Næste nummer udkommer ca. 1. november 2019. 
Budolfi Grafisk, Porsvej 2, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 90 22 
info@budolfi-grafisk.dk

22  21 09 44
27 73 73 77
20 92 60 70
20 12 67 98

27 73 73 77

henrik@s-sport.dk
inspektoer@gugboldklub.dk
kma@stofanet.dk
jaxelsen@stofanet.dk

inspektoer@gugboldklub.dk

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

BESTYRELSEN

BLADUDVALGET

Benny Nygaard (redaktør)
Tlf. 28 86 84 32
benny.gug@teliamail.dk

Lars Fischer
Tlf. 30 37 18 83
ifnmf@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 privatpersoner, og 
de er derfor nødvendigvis 
ikke lig med klubbens 
officielle holdning.

www.gugboldkub.dk
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På gensyn hos hovedsponsor
Spar Nord Vejgaard
Hadsundvej 20 
Telefon 96 30 33 00
www.sparnord.dk

tættere på

Gug Boldklub samarbejder med Spar Nord Vejgaard

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

Tør du sætte til salg 
uden at spørge 9210 eksperten?

×Kilde: Boligsiden.dk, d. 4. april 2019, 
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 38% ifølge 
Boligsiden.dk.*

Med mit lokale kendskab kender jeg 
måske allerede køberen, så ring til mig 
på 98 149 147 for en uforpligtende 
salgsvurdering.

Køberrådgivning
Jeg kan også hjælpe dig trygt 
gennem forløbet med køb af din 
nye bolig, da jeg er certifi ceret med 
Dansk Ejendomsmæglerforenings 
Tryghedsmærke.
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