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FRA REDAKTIONEN
Af Anders Nørgaard

Med herreseniorernes førstehold i Jyllandsserie 1 og
U16 Drenge i Liga 1 har Gug Boldklubs nye leverandør
af spilletøj, SPORT24, fået en gylden mulighed for at få

Sig nærmer julen – og dermed

eksponeret det svenske tøjmærke CRAFT, idet Jyllands-

også tiden til, at medlemmer i Gug

serieholdet sandsynligvis kommer i pulje med midtjyske

Boldklub, Gug-borgere og alle øv-

hold, og U16 får efter sigende bl.a. ture til Svendborg – på

rige interesserede kan læse dette

Fyn! Den nye spilledragt, der i øvrigt kan ses på forsiden

klubblad, der vanen tro indeholder en række spændende

af dette blad, er designet specielt til Gug Boldklub med

indlæg beskrivende efterårets aktiviteter i Gug Boldklub

’skæve striber’ og med smarte detaljer, og bl.a. er klub-

såvel på grønsværen som uden for grønsværen.

bens navn indsat i venstre side under ærmet. Valget af
det nye design og dermed fravalget af det eksisterende

Redaktionen vil indledningsvis gratulere alle – store som

design har givet anledning til megen debat på de sociale

små - med de opnåede resultater i efteråret, herunder

medier, idet striberne efter manges mening er en del af

herreseniorernes førstehold i Jyllandsserien, der var spil-

Gug Boldklubs DNA. Redaktionen kan blot konstatere, at

styrende i mange kampe i efteråret, men desværre for

andre storklubber, fx spanske FC Barcelona, heller ikke

ofte glemte ’at snøre sækken til’ og derfor fik for mange

længere har striber på deres spilletrøjer, og at det derfor

unødvendige pointtab – spillet taget i betragtning. Holdet

nok er slut med sjove udbrud fra spillere fra de yngste

havde dermed sat sig under pres inden sidste kamp mod

årgange, når Gug Boldklub forveksles med netop FC

Vejgaard Boldklub. En kamp, der skulle vindes for at kva-

Barcelona på grund trøjelighederne ved nordjyske fod-

lificere sig til Jyllandsserie 1 – og dermed med mulighe-

boldstævner. Ta’ selv en tur til MatchDay på Gug Stadion

den for i foråret at spille om oprykning til Danmarksserien

og bedøm/vurder det nye design, når bolden igen ruller

(husk for øvrigt lige på, at Gug Boldklub har aldrig været

til foråret, og Jyllandsserieholdet som de første stiller op

højere placeret end nu – i Jyllandsserien). Med kniven

i den nye spilledragt.

for struben gjorde Kasper Stillers drenge, hvad de skulle

Inde i bladet er der selvfølgelig et indlæg fra klubbens

– spillede bedst på en regntung bane og vandt fortjent

formand, ligesom seniorudvalget kommer til orde ved

4 -1 – og det hedder dermed igen Jyllandsserie 1 til for-

seniorformand Jonas Jensbye. Derudover findes der en

året. Tillykke!

række spændende indlæg om bl.a. op- og nedture på
mange hold lige fra U7 Drenge, U15 Drenge, U16 Drenge,
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Den største lykønskning går dog til U16 Drenge, deres

Herresenior Serie 2, Jyllandsserieholdet til Super Grand

træner Jesper Jørgensen og teamet omkring holdet, der i

Old Boys, og fra spindesiden er der et indlæg om, hvor-

suveræn stil vandt Liga 2, og dermed til foråret med stolt-

dan en ny trænerduo – far og datter – Søren Frederik-

hed kan tilmelde sig til landets højeste fodboldrække i

sen og Amalie Brix vil forsøge at samle trådene op og

U16 – Liga 1!

’strikke’ en ny slagkraftig kvindeafdeling sammen. Ja, og

En fodboldrække, hvor de dygtige U16 Drenge kan se

som en selvfølgelighed er der en opdateret spillerstati-

frem til at møde hold fra klubber med større traditioner

stik, der stadig toppes af klublegenden René Køpfli, men

og anlæg end Gug Boldklub, men næppe klubber, der

med Simon Brix Frederiksen tættere på end nogensinde!

kan matche Gug Boldklubs MatchDay!

Måske Simon interviewer sig selv, når/hvis han overtager

www.gugboldkub.dk

kamprekorden fra René? Simon er jo til daglig tilknyttet

Slutteligt ønskes der fra redaktionens side en god vinter-

DR Nordjylland som journalist. Bladet er ligeledes krydret

sæson til de hold/afdelinger, der har valgt at lade den lille

med en artikel om det genfødte ’Gug-løbet’, ligesom Gug

runde trille inden for i haller over det ganske Nordjylland

Boldklubs Venner altid lige giver et kort resume af årets

hen over vinteren, men også god vintersæson til de hold/

aktiviteter og løfter sløret for kommende aktiviteter i det

afdelinger, der holder formen ved lige på kunststofbanen

nye år.

på Vissevej.

Go’ læselyst.

garnudsalg.dk
Danmarks
BEDSTE ONLINE
garnbutik

ÅBENT LAGER

fredage klokken 10-18
Indkildevej 4A
9210 Aalborg SØ
annoncegugboldklub.indd 1
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NYT FRA BESTYRELSEN
Af Henrik Sørensen

takke alle de implicerede frivillige for disse indsatser,

Formand

som gør Gug BK til noget specielt i Aalborg. Der skal
også være en tak til Gug Boldklubs Venner, som igen

2019 er på vej mod enden, og

har støttet aktiviteterne i klubben. Som følge af deres

det er tid for at gøre status.

støtte vil køkkenet på loftet blive istandsat hen over

Sportslig set har vi i Gug BK væ-

vinteren.

ret igennem endnu en god sæ-

Som noget nyt for det kommende år arbejdes der i

son, hvor klubbens førstehold har formået at bide sig

øjeblikket på at etablere en løbeafdeling, hvor vi hå-

fast i Jyllandsserien. I ungdomsårgangene har både

ber, at klubbens placering kan være medvirkende til,

U13-, U15- og U16 Drenge vundet deres respektive

at de gode Gugborgere finder løbeskoene frem og

ligaer. I børneafdelingen ser vi stadig en stor inte-

mødes til en løbetur i den omkringliggende natur.

resse for fodbold, lige som der kommer flere aktive

Hold øje med klubbens hjemmeside og facebook for

pigespillere til. Alt i alt noget der giver et positivt håb

den nyeste information derom.

for fremtiden.

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle

Et af de helt store og tilbagevendende punkter i de

vores medlemmer, frivillige og sponsorer for det gode

seneste år har været afslutning af byggeprojekt

samarbejde i 2019. Jeg håber, at I alle også vil støtte

”Egnsplanvej”. Dette projekt har haft et hængeparti

op omkring klubben i 2020.

vedrørende forandring af parkeringsforhold, placering af petanque og øvrige udearealer ved klubhuset.
De fleste af tingene er blevet løst meget tilfredsstillende hen over året. Projekt ”Egnsplanvej” løb desværre tør for penge undervejs, og vi har derfor måtte
udarbejde nye bygge- og finansieringsplaner for et
materialeskur, som tænkes placeret mellem klubhuset og kunstgræsbanen.
Klubbens medlemmer har endnu engang nydt godt

Bent Walther
Souschef
Tlf. 9870 4402

af, at de forskellige udvalg har bidraget til, at skabe
rammerne for både sportslig udvikling og social sammenhæng. Kantine- og seniorudvalgene har fortsat
deres fremragende arbejde med både fællesspisning
og Matchday. Teamet bag fodboldskolen har skabt
et fantastisk sommerferietilbud for de fodboldglade
børn i bydelen. I 2019 var fodboldskolen fuldt booket, hvilket vi også håber, at den bliver i 2020. Som
noget nyt i år kom Gugløbet på programmet, hvilket
blev en kæmpe succes, som vi håber at se gentaget i
de kommende år. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne
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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.

STATUS I SENIORAFDELINGEN

– ENDNU ET REKORDÅR OG AMBITIONERNE RÆKKER TIL MERE
Af Jonas Jensbye

til gengæld, og under fornem ledelse af Kasper Stiller

Bestyrelsesmedlem

og Casper Stokbro, spillede holdet sig til fornemme 13
point i de første seks kampe i efteråret, og med en total

En af de mange skønne ting ved

på 19 kunne holdet med en sejr over lokalrivalerne fra

at være formand for seniorud-

Vejgaard sikre sig billetten til JS1 og endda slutte på en

valget i Gug Boldklub er, at jeg

tredjeplads. Det ville være den højeste rangering i JS i

får lov til at bruge klubbladet til

klubbens historie, som også ville give et point med over i

at reflektere lidt over tingenes tilstand i seniorafde-

JS1 i foråret. Omvendt ville taberen af kampen ryge ned

lingen. Heldigvis har dette indebåret jævn fremgang

på den triste 5. plads, som ville betyde et forår i JS2.

fra artikel til artikel, og denne gang er ingen undta-

Gug-holdet valgte denne søndag at levere den bedste

gelse. Alt er dog ikke fremgang, og vi står over for et

præstation af et Gug-hold, som jeg kan mindes. Vejgaard

vigtigt forår med mange U19-spillere, der rykkes op

blev slået overbevisende 4-1 efter en sand mandfolke-

seniorafdelingen, lige som vi skal have skabt et stabilt

præstation - og et hattrick i 2. halvleg af Tommi Fabricius.

fundament under vores kvindehold.

Det foregik i silende regn på Vejgaards gamle stadion,
som de havde valgt til lejligheden. Banen bruges ellers

KLUBBENS FØRSTE- OG

ikke længere som kampbane men til hundeluftning(!), og

ANDETHOLD SÆTTER NY KLUBREKORD!

den fik af Gug-spillerne fortjent betegnelsen ”dog shit

Vores Jyllandsseriehold sluttede en flot forårssæson som

ground”. Men den der ler sidst, ler bedst – Gug satte re-

nummer 7 i den stærke JS1-kreds, og derfor var der store

kord, og er det 3. højest rangerende hold i Aalborg, mens

forventninger til holdet i efteråret i JS-kredsen. Missio-

Aalborg Freja og Aalborg Chang spiller serie 1 i foråret.

nen var at slutte i top 4, så endnu en sæson i JS1 kunne

Klubbens andethold rykkede op i serie 2 i foråret – for

sikres. Det var en kreds med en masse lækkerier i vente

første gang i klubbens historie. Torben Uttrup Andersen

i form af lokalopgør mod både Aalborg Chang, Aalborg

og Søren Mortensen har fået sammentømret et virkelig

Freja samt AaBs og Vejgaards andethold. Holdet var tip-

stærkt andethold, hvor både erfarne og helt unge spil-

pet blandt forhåndsfavoritterne, og stammen på holdet

lere leverer stabile præstationer på stadigt højere niveau.

var intakt. Den eneste afgang var den nu pensionerede

Samlet set kastede det imponerende 24 point af sig som

topscorer Lasse Strandberg, mens forsvarskrumtappen

nyoprykker i rækken, og den flotte pointhøst resulterede

Søren Astrup, ”Kødhakkeren fra Kaas”, var kommet til fra

i en 3. plads til holdet, som vandt en af de direkte dueller

Jammerbugt FC. Denne favoritværdighed var nu ikke at

mod både Aalborg Chang og AaB, som sluttede på ræk-

se i første halvdel af sæsonen, som kastede seks point

kens to øverste pladser.

af sig i de syv kampe efter blandt andet nederlag til de

Det tegner lovende for de to Gug-hold i den kommende

fire lokalrivaler!

sæson! Der arbejdes godt på hele tiden at udvikle hol-

Det krævede derfor en markant optimisme – nærmest

dene og de enkelte spillere, og konkurrencen er sund,

naivitet – at tro på, at holdet skulle nå blandt de fire

hvilket den 3. halvleg i omklædningsrummene vidner om.

øverste hold i rækken. Til gengæld lurede nedrykningsspøgelset i stedet, da de 2-3 nederste hold kunne ende i
serie 1. Den rette optimisme og gå-på-mod havde holdet

Fortsættes side 10
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nen i Jyllandsserien, og der kom flere seniorhold
til. Og på damesiden lykkedes det omsider at få

get positivt til klubbens udvikling i 2018. Vi håber,
at se jer alle igen i 2019.

Frit valg af værksted
– også under garantien
Du har, i henhold til gældende EU-regel, mulighed for at få din bil serviceret på et AutoPartner værksted i garantiperioden og samtidig beholde
fabriksgarantien.
Kravet er blot, at værkstedet servicerer og reparerer bilen efter bilfabrikkernes 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
www.gugboldklub.dk
stempler dit servicehæfte, samt at du har en udspecificeret 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.

Find os på facebook

Værksted1
v/Gregersen & Vig A/S
Indkildevej 4G • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 98 16 99 68
kurt@vaerksted1.dk
www.vaerksted1.dk
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Din lokale AutoPartner kan henvises på tlf. 87 45 44 44 eller www.autopartner.dk
www.gugboldkub.dk
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Rabataftale til medlemmer af

Kør ind til

VÆRKSTED1

- vi servicerer også under garantien
Værksted1 tilbyder i 2014 alle medlemmer
af GUG Boldklub 10 % på arbejdsløn samt
reservedele,
købes
hos
Indkildevej 4Gder
• 9210
Aalborg
SØ au2parts
• Tlf.: 98 16 99 68
www.vaerksted1.dk
- gælder ikke skaffevarer og specialdele

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

BREDDEN HAR VÆRET UDFORDRET

optimismen har indfundet sig igen på holdet, der ek-

HOS BÅDE HERRER, KVINDER OG U19

sempelvis havde hele 15 kvinder med til afslutnings-

Som nævnt har sæsonen ikke kun budt på succes-

festen!

historier, og vi måtte i 2019 foretage det svære valg
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at trække hold i serie 5-hold, kvinde serie 1 og U19.

KONTINUITET PÅ TRÆNERPOSTERNE

Vores 3. hold har, efter nu to sæsoner i serie 4, stabili-

– OG STOR OPTIMISME!

seret sig som et midterhold i rækken. Træner Michael

Med de flotte resultater på JS og Serie 2 har det været en

Poulsen har fået skabt et godt socialt miljø, hvor også

topprioritet for seniorudvalget at forlænge aftalerne med

mange af vores U19-spillere har haft gode første er-

de fire trænere – det er lykkedes, så vi har papir på hinan-

faringer med seniorfodbolden. Træningsfremmødet

den i 2020. En stor del af æren for de to holds succes skal

fra holdets spillere er også blevet jævnt bedre hen

også tilskrives målmandstræner Mads Aastrup, som har

over efteråret, så der er positive forhåbninger om, at

evnet at udvikle keeperne i både med- og modgang, så

vi får et hold i topform at se, når der spilles om point

de i dag redder flere point end tidligere. Derfor er vi også

i foråret.

glade for, at Mads er på plads i 2020!

Vi oplevede til gengæld et frafald blandt både serie

Vores kvindehold skal nu for alvor have det rette fun-

5-spillere og U19-spillere hen over foråret, så vi måtte

dament, og vi skal vise, at Gug Boldklub både er klub-

trække vores hold i serie 5, mens U19-spillerne kæm-

ben for ambitiøse herre- og kvindespillere. Derfor vil der

pede bravt med at aktivere deres netværk. Det så i

fremadrettet blive etableret et kvindeudvalg, som referer

starten af efteråret meget lovende ud for holdet un-

til seniorudvalget – det nye udvalg skal være med til at

der ledelse af Tom Larsen og Frederik Mehlbye med

sætte retningen for kvindefodbolden i Gug Boldklub

stærk assistance fra Nikolaj Gaardsøe, hvor vi var

fremadrettet. Dette nye udvalg er et ønske fra den kom-

oppe på omkring 20 U19-spillere. Fundamentet viste

mende cheftræner for kvinderne, Søren Frederiksen, der

sig dog ikke at holde til et U19-hold hele efteråret,

har store ambitioner omkring projektet. Søren er tidligere

men det har været skønt at se, hvordan spillerne har

førsteholdstræner for vores herrehold, og han har de kva-

fortsat træningen med seniorspillerne og har bidraget

liteter, der skal til for at sætte handling bag ambitionerne.

stærkt i flere serie 4-kampe. Det tegner lovende for

Han får assistance af sin datter Amalie, som har spillet på

den kommende sæson, især også fordi seniorspil-

højt niveau på bl.a. AaBs kvindehold. Vi tror på, at vi får et

lerne har taget de nye spillere ind på fornemste vis.

kvindehold, som kommer til at skabe en masse positive

Kvindeholdet i serie 1 startede forårssæsonen for-

overskifter i foråret.

nemt under ledelse af Jens Ole Klitgaard og den spil-

Projektet med at skabe endnu mere bredde på herresiden

lende Frederikke Lind. Holdet fik dog aldrig opbygget

er også højprioriteret i seniorudvalget. Michael Poulsen

en tilstrækkelig stor trup, og derfor var sårbarheden

bliver en nøgleaktør, og han fortsætter som cheftræner

ved skader og øvrige afbud for stor. Holdets mod-

for 3. holdet i 2020. En anden nøgleperson er Tom Larsen,

standskraft viste sig således ikke tilstrækkelig, da

som bliver assistent for Michael. Toms store kendskab

modgangen for alvor meldte sig med en stime af

til U19-spillerne gør ham vigtig for deres integration på

nederlag i træk. Holdet endte med at trække sig fra

holdet, hvor han er et socialt omdrejningspunkt.

turneringen, men man har holdt fast i træningen, og

Jeg forventer tilgang udefra og fra tidligere Gug-spillere,

www.gugboldkub.dk

og jeg håber, at endnu flere unge spillere melder sig klar

der trods sine blot 19 år allerede tager et kæmpe ansvar

til seniorbold i Gug. Derfor har jeg også store forventnin-

i Spillerudvalget, og når der skal tages fat. Derudover har

ger til det serie 6-hold, vi tilmelder i foråret. Jagten er gået

han de helt rigtige Gug-værdier, og han var derfor oplagt

ind på de helt rette personer til at løfte denne spændende

til hæderen som ”Årets Seniorspiller”.

opgave.

Det sociale miljø er også i top på MatchDay, hvor stadig
flere tilskuere bakker op om klubbens hold og har nogle

DET SOCIALE MILJØ PÅ TVÆRS I AFDELINGEN OG

fornøjelige stunder på anlægget. Samarbejdet med de

BLANDT FRIVILLIGE HAR ALDRIG VÆRET BEDRE

frivillige og Gug Boldklubs Venner når stadig nye højder,

Jeg missede min første afslutningsfest i mange år, men

og vi er nu blevet fem mand stærk i seniorudvalget, hvor

jeg kunne glæde mig over endnu en vellykket fest med

Thomas Bruun er nyeste mand på holdkortet. MatchDay-

deltagelse af alle herrehold, en god håndfuld U19-spillere

konceptet fortsætter selvfølgelig i 2020, og her vil flere

og 15 kvindespillere. Det ligner et brag af sæsonstart

af seniorholdene blive tænkt ind sammen med JS1- og

med standerhejsning den 1. februar og en fællesdag i

serie 2-holdene.

seniorafdelingen den 7. marts for det sociale miljø er i

Jeg glæder mig allerede til den nye sæson – det er stærkt

topklasse - både internt på holdene og på tværs i afde-

vanedannende at være en del af noget godt i Gug Bold-

lingen. Et lysende eksempel på det er Nikolaj Gaardsøe,

klub!

take away med respekt for dig og dine smagsløg

Forza Gug BK!

FANDANKO.DK

www.gugboldkub.dk
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NY KØRESKOLE I GUG

Tilmeld dig med en ven og få en gratis kørelektion hver. Værdi 500 kr.

Hos Carinas Køreskole i Gug ønsker vi at uddanne gode, trafiksikre bilister med vægt på sikkerhed og god trafikadfærd.
Undervisningen foregår i nyindrettede lokaler, hvor der er
plads til max 8 elever. Det betyder, at hver enkelt elev får
det optimale ud af undervisningen.
HOLDSTART
Torsdag den 5. december kl. 16.30
Mandag den 6. januar kl. 16.30
Torsdag den 6. februar kl. 16.30
Mandag den 2. marts kl. 16.30
Torsdag den 2. april kl. 16.30
Mandag den 4. maj kl. 16.30
Torsdag den 4. juni kl. 16.30
Tilmeld dig på carinaskoereskole.dk eller
carinaskoereskole@gmail.com
12

3051
7269
www.gugboldkub.dk

Gugvej 186D, kld. tv., 9210 Aalborg SØ

JCD A/S
TEL 70 12 00 03
WWW.JCD.DK

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

HVAD SKAL DER SKE?

HVORNÅR?

Gug Boldklubs Venner
sælger juletræer - ved klubhuset

I weekender fra
lørdag den 30. november til og med
mandag den 23. december kl. 10-17.

Julearrangement/afslutning
for Børne- og ungeafdelingen

Søndag den 8. december
kl. 10-16.30 (se nærmere på side 35)

Standerhejsning for Ungdom – U9-U17

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10.00

Standerhejsning for U19,
seniorer og Old Boys

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 13.30

Gug Boldklubs Venners veteranaften

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.30

Gug Boldklubs generalforsamling

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00

Fællesdag for Seniorafdelingen

Lørdag den 7. marts 2020

Gug Boldklubs Venners
generalforsamling

Mandag den 9. marts 2020 kl. 19.00

Standerhejsning for Børn – U5-U8

Søndag den 29. marts 2020 kl. 10.00

Tjek de seneste opdateringer på

gugboldklub.dk
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GUG BOLDKLUB SKIFTER TØJSPONSOR
Gug Boldklub skifter tøjsponsor pr. 1. januar 2020. Ny

bl.a. flere blå nuancer, en front med ’skæve striber’ og

tøjleverandør bliver det svenske mærke CRAFT leveret

smarte detaljer som bl.a. Gug Boldklubs navn indsat i

af SPORT24. Aftalen er flerårig og udskiftning af de

venstre side under ærmet.

mange holds tøj - ungdom, senior, oldboys - kommer til

Flere nøglepersoner i klubben har været inde over

at foregå løbende i 2020. Selvfølgelig med vores flagskib

designet og sagt god for dette.

i Jyllandsserien som første hold i rækken.

Designet blev afsløret i pausen med Jyllandsseriehol-

Vi har som et led i aftalen fået lavet vores helt eget

dets kamp mod Aalborg Chang lørdag den 19. oktober.

design af spilletøj. Et ganske unikt design, hvor striberne

En kamp, som Gug Boldklub i øvrigt vandt 4-3.

er nedtonet, men absolut stadig at finde. Spilletøjet har

Salgschef Nikolas Nørby fra CRAFT (tv.) var med ved præsentationen af den nye
tøjkollektion – sammen med Isabella Brisson, Fredrik Kristiansen og Ida Uttrup.

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

klubben.
God jul og godt nytår!

N
inkl.
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tMaster logo
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og
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kl
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Gugvej 79, 9210 Aalborg SØ
Telefon 98 14 93 44
info@rokokoblomster.dk

De
re
he
fod

www.rokokoblomster.dk
Reperation og service
af alle bilmærker

www.gugboldklub.dk
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HJEMMELAVEDE AFTENSMAD
BESTILLES DAGEN FØR
LUKSUS HJEMMELAVEDE FLØDEKARTOFLER
Smagsfulde og cremede flødekartofler med tilsat kylling, bacon
og hvidløg. Toppet med et sprødt lag af mozzarella ost.
Serveres med en frisk hjemmelavet salat.

SINES FAVORIT

Mør oksefrikadelle marineret med libanesiske krydderier,
langtidstilberedt i tomatsauce. Blandet med hjemmelavede
bagte kartofler i skiver, friske tomater, peberfrugt og løg.
Serveres med Indisk basmati ris og frisk hjemmelavet salat.

HJEMMELAVEDE AFTENSMAD

BESTILLES DAGEN FØR
LANDMANDSGRYDE
Tlf. 28 25 28 00
Vidunderlig gryderet
bestående af kartofler,
kylling og libanesiske
LUKSUS
HJEMMELAVEDE
FLØDEKARTOFLER
Gugvej
186 - 9210 Aalborg SØ
krydderier, tilberedt
i enflødekartofler
henrivende suppe
af hønsefond,
hvidløg
Smagsfulde
og cremede
med tilsat
kylling, bacon
oghvidløg.
koriander.
og
Toppet med et sprødt lag af mozzarella ost.
Serveres
med
Indisk
basmati
ris
og
frisk
hjemmelavet
salat.
Serveres med en frisk hjemmelavet salat.

Åbningstider

Tlf. 28 25 28 00

Mandag - Fredag 10.00 - 16.00
Lørdag
En fantastisk
ret bestående
frisklibanesiske
marineret
ristet oksefars imellem 10.00 - 15.00
Mør
oksefrikadelle
marineretafmed
krydderier,
lag af cremet friskbagt
kartoffelmos,
mozzarella&ost.
Søndag
helligdage Lukket
langtidstilberedt
i tomatsauce.
Blandetgratineret
med hjemmelavede

SOUFLÉ
(LAG PÅ LAG)
SINES
FAVORIT

Gugvej 186 - 9210 Aalborg SØ

Serveres
med frisk
hjemmelavet
salat.peberfrugt og løg.
bagte
kartofler
i skiver,
friske tomater,
Serveres med Indisk basmati ris og frisk hjemmelavet salat.

Åbningstider

BAZZELLA
En lækker gryderet bestående af friskhakkede kartofler, ærter og
LANDMANDSGRYDE

marineret frisk
stegtbestående
oksefars med
libanesiske
krydderier
og
Vidunderlig
gryderet
af kartofler,
kylling
og libanesiske
finthakket løg.
krydderier,
tilberedt i en henrivende suppe af hønsefond, hvidløg
Serveres
med
Indisk
basmati
ris
og
frisk
salat.
og koriander.
15,Serveres med Indisk basmati ris og frisk hjemmelavet salat.

22,22,10,-

75,- PR.(LAG
PERS.
2 PERS. 139,SOUFLÉ
PÅ LAG)

Tlf. 28 25 28 00Tlf. 28 25 28 00

Gugvej 186 - 9210 Aalborg
SØ- 9210 Aalborg SØ
Gugvej 186

Den
Heldige
Kartoffel
En fantastisk ret bestående
af frisk
marineret
ristet oksefars imellem
lag af cremet friskbagt kartoffelmos, gratineret mozzarella ost.
DRIKKEVARER
Serveres med frisk hjemmelavet salat.

Varm:

Kold :
* Sodavand 0,33L. flere varianter
10,* Sodavand 0,50L. flere varianter
10,* Cocio
40og
cl.
Te
10,En*lækker
gryderet bestående af friskhakkede
kartofler,
ærter
* Æble/appelsinjuice
pr. glas
10,ogsålibanesiske
* Kakaofrisk stegt oksefars med
marineret
krydderier
og
* Kaffe

BAZZELLA
* Nescafe

*
*
*
*

Varm:
Kaffe
Nescafe
Te
Kakao

2 PERS.

139,-

DRIKKEVARER

også
to go

10,10,10,10,-

15,22,22,10,-

Åbningstider

Åbningstider

Mandag - Fredag 10.00 - 16.00
Lørdag
10.00 - 15.00
Den Heldige Kartoffel
Søndag & helligdage Lukket

Mandag - Fredag 10.00 - 16.00
Lørdag
10.00 - 15.00
Søndag & helligdage Lukket

to go +2 kr.
finthakket løg.
Serveres med Indisk basmati ris og frisk salat.

75,- PR. PERS.

Mandag - Fredag 10.00 - 16.00
Lørdag
10.00 - 15.00
Søndag & helligdage Lukket

*
*
*
*

Kold :
Sodavand 0,33L. flere varianter
Sodavand 0,50L. flere varianter
Cocio 40 cl.
Æble/appelsinjuice pr. glas

+2 kr.

15,22,22,10,-

Den Heldige Kartoffel

Den Heldige Kartoffel

www.gugboldkub.dk

17

U7 - MASSER AF FODBOLD OG SJOV
Klubbens årgang 2013 er i skrivende stund godt i

re. Efterhånden er der også ved at være godt styr på

gang med første sæson i det seje selskab på klub-

sammenspillet og kunsten at score mål, men vigtigst

bens kunstgræsbane her i vinterperioden - og vi el-

af alt, så kan de holde sammen, bevare kampgejst og

sker det. Ungerne er for det meste godt klædt på til

hygge sig sammen både på og uden for banen.

den altid stive kuling på grønsværen, men som sup-

Vi har godt og vel 40 drenge og piger på holdet, og

plement til påklædningen er vi så heldige at have fået

sender tre hold af sted til DBU-turneringer rundt om i

det lækreste træningssæt sponseret af Aalborg Bil-

regionen. Vi er også godt repræsenteret til stævner –

glas og CEGO. Det fælles træningstøj giver børnene

senest til Jutlander Bank Cup i Hobro, hvor vi havde

en god følelse af samhørighed, når vi er ude til cups

fire hold tilmeldt med dejligt mange sejre til følge. I ny

og turneringer – men også i hverdagen i 0.-klasserne

og næ giver nogle af vores spillere også en hånd med,

på skolerne i Gug og omegn.

når U8 er ude at spille kampe.

Heldigvis har vi også indendørstræning i weekenden

Vi runder året af med fællesspisning og leg for hele

og er dermed så heldige, at vi kan træne to gange

familien onsdag den 18. december med lidt godt til

om ugen hele vinterhalvåret – og derudover kommer

ganen venligst sponseret af Gug Boldklub Venner.

kampe til turnering og cups.

Vi glæder os til mange flere oplevelser med U7-bør-

Vi har altid god energi til vores træning, og når vi er

nene. Tak for de gode timer i Gug BK – og tak for god

ude til turneringer og stævner. Børnene mestrer ef-

forældreopbakning.

terhånden alle sammen vristspark og vendinger, der
kan få både Nadia Nadim og Kasper Kusk til at tabe
kæben – i hvert fald hvis du spørger de stolte træne-

18
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Trænerteamet U7

U10 DRENGE - EN AFDELING I UDVIKLING
Foråret for U10 har, endnu en gang, været en meget
positiv oplevelse med flotte resultater, stort fremmøde til træning, sociale arrangementer og udvikling
hos den enkelte spiller, samt kollektivet. Vores ”sats”
med at spille med to hold i U10 a-rækken virker til at
have båret frugt, da vi kan se en rigtig god udvikling,
samtidig med at det er lykkes os at få bredden med.
I foråret deltog vi i stævner i Aalborg KFUM og Dall
Villaby, hvor drengene gjorde det glimrende, men
højdepunktet var uden tvivl Aalborg City Cup, hvor
der blandt andet var modstand fra Tyskland og Polen, en turnering der gav drengene mod på at komme

Mini Skaw Cup i Skagen

ud til større turneringer i fremtiden og spille mod
udenlandske hold. Foråret blev afsluttet med vores

sammen med klubbens U9- og U11-hold, og det var

”sommerturnering” i Vebbestrup, hvor det helt store

en perfekt start på eftersæsonen – en tur som vi kun

trækplaster naturligvis var den fortjente store is på

kan opfordre andre hold i Gug Boldklub til at deltage

Vebbestrup Mejeri efterfølgende.

i; fin forplejning, gode faciliteter og en velarrangeret

Mange af drengene startede ferien med at deltage på

turnering på fantastiske baner.

Gug Footballcamp, hvor de havde en fantastisk uge,

Resten af efteråret har stået på en masse DBU-runder

både fodboldmæssigt men ikke mindst socialt, og

og træning, samt en tur til VB Cup, hvor der blev vist

mon ikke årgang 2010 igen stiller med en stor gruppe

fornem fodbold fra de stribede drenge. Indendørssæ-

drenge i uge 27 til Gug Footballcamp.

sonen blev indledt med stor succes i Rosendal, hvor

Efteråret blev startet op med Mini Skaw Cup i Skagen

der nærmest blev gjort rent bord for alle fire hold. Vinteren står på to ugentlige træningspas på kunstgræs,
indendørs lørdag morgen kombineret med gymnastik
og så træningskampe. Derudover er afdelingen så
privilegeret og dygtig, at ni af spillerne på forskelligvis er blevet indlemmet i FNF-regi (Fælles Nordjysk
Fodboldsamarbejde), så fodbold er der nok af.
Til foråret har vi valgt at droppe vores to hold og tilmelde et hold i U11-rækken (8-mands), hvilket betyder, at vi løbende kan introducere det ”nye” spil for en
del af spillerne hen over foråret, inden hele afdelingen
rykker på stor bane fra sommeren 2020.

De bedste hilsner fra trænerne for U10 Drenge:
Rent bord til Efterårs Cup i Vejgaard

Mikkel, Mikkel, Mikkel, Simon, Morten, Thomas, Jakob, Martin, Jacob & Emil

www.gugboldkub.dk

19

Søndage på sidelinjen.
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.

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

Spar Nord Vejgaard | Hadsundvej 20

Book et økonomisk
eftersyn på 96 30 33 00

BOLIGFINANSIERING

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.

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
småsprossedeplastvinduer og alurammer.

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

Velvære, balance, indre og ydre sundhed
Med Aloe Vera kommer du langt!

www.gugboldklub.dk
GUG VVS
TEKNIK
Velvære, balance, indre og ydre sun
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Med Aloe Vera kommer du langt!

Bente N
Velvære, balance, indre og ydre sundhed
Med Aloe Vera kommer du langt!
Selvstændig Forever For

Jan Antonsen
Bavnehøj 15 Visse – 9210 Aalb
Tlf: 40 7
VVS Installatør
Mail: bentenygaard@gv

Bente
Nygaard
www.foreverbentenyg
Selvstændig
Cvr. 2
Selvstændig Forever Forhandler
Velvære, balance,
indre og 15
ydre
sundhed
Bavnehøj
Visse
– 9210
Aalborg 15
SØ Visse
Bavnehøj
Med Aloe Vera kommer du langt!
Tlf: 40 78 97 11
Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
Mail: benten
www.foreverbentenygaard.dk

www.forev
Bente Nygaard
Cvr. 27225268

Selvstændig Forever Forhandler
Bavnehøj 15 Visse – 9210 Aalborg SØ
Tlf: 40 78 97 11
Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
Tlf.: 98142200
www.foreverbentenygaard.dk

Vissevej 133
9210 Aalborg SØ
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VI STØTTER
www.gugboldkub.dk

Cvr. 27225268
Mail.: post@gugvvs.dk

little things mean a lot

M ED BRIN G D ENNE SLIP I CAFÉEN OG FÅ 10% NU OG FREMOVER

få dit eget personlige

LOYALITETSKORT

U15 DRENGE - NÆSTEN PERFEKT
SÆSON FOR LIGA 3-HOLDET
Af Jesper Øland Jensen
Træner

oprykning til Liga 2, da man i år skulle ud i en altafgørende kvalifikationskamp mod en anden puljevinder. Gug-drengene mødte Horsens på neutral bane i

U15 Liga 3-holdet har haft en

Tilst i en tæt spillet kamp, som endte 0-0 i ordinær og

forrygende sæson, hvor det er

forlænget spilletid. Pladsen i den kommende Liga 2

gået ubesejret igennem efter-

skulle dermed afgøres på straffe, som Gug desværre

årets turnering med en målscore på +39 efter ni sejre

tabte til stor skuffelse for drengene. Trods nederla-

og kun en enkelt uafgjort - og sluttede dermed tur-

get til Horsens har det været en fantastisk sæson, og

neringen som den bedst placerede puljevinder i hele

både spillere og trænere er enige om, at de nu går

Jylland/Fyn. Godt gået!

benhårdt efter den direkte oprykning i forårssæso-

Desværre blev holdet ikke belønnet med en direkte

nen. Forza Gug.

Med hjælp fra to sponsorer, Alfa Laval og CEGO, har hele årgangen på
U15 Drenge fået nye spillerjakker, som skal benyttes til træning og kamp.
STOR TAK til Alfa Laval og CEGO for støtten til drengene.
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U16 DRENGE I LIGA 1
Af Kasper Krogh
Holdleder
Efter lang tids søgen efter en ny
træner til vores talentfulde U16
Drenge kom vi i kontakt med Jesper Jørgensen, lige inden sæsonen startede i efteråret.
Jesper, der til daglig er skolelærer på Vestbjerg skole, er
uddannet træner med A-licens. Jesper har bl.a. været
træner for AaB, Vendsyssel FF, Team Viborg o.a.
Derudover blev Anders Rundh, som er gammel kending
på årgangen, ansat som målmandstræner, og Kasper
Krogh har fungeret som holdleder, i det omfang hans
arbejde tillod det.
Jesper kunne hurtigt konstatere, at det var masser af
potentiale på årgangen. De havde hurtige fødder, var
gode med bolden, havde et super sammenhold osv.
Men der, hvor der især var plads til forbedring, var drengenes mentale tilgang til spillet. Drengenes hoveder
blev enormt udfordret, hvilket ude fra var sjovt at se på.
Fra sæsonstart kunne vi desværre hurtigt konstatere at
der ikke var nok spillere til at have et 2. hold i U16, men
”heldigvis” var U17 udfordret med at stille et hold, så
derfor kom alle de spillere, der ikke blev udtaget til U16
Liga 2 til at spille U17 kval 3 hos træner Morten Skallerup. U-16 og U-17 har trænet sammen hele efteråret.
Med Jespers tilgang fik drengene også mulighed for
at tilknytte Jespers egen platform www.footballhunter.
dk. Drengene fik en tracker på deres læg til kampene,
og den registrerer alt, lige fra antal pasninger, hårdeste
spark, hvor langt du har bevæget dig i alt - både i sprint,
løb og gå tempo m.m.
Drengene synes, det har været sjovt, især hvis man
kunne drille sin kammerat lidt med enten det ene eller
andet data, som trackeren jo afslører.
Derudover er nogle af deres kampe blevet filmet med
klubbens eget VEO-kamera, som Vennerne sponso-

rerede til Gug Boldklub sidste år. VEO har også givet
drengene og Jesper mulighed for at se diverse spilsituationer igennem.
Man må sige, at det vist er fortjent at drengene rykker
op i Liga 1. 12 kampe, 10 sejre og to uafgjorte, 32 point
og en målscore på 45-9
Årgangen glæder sig vildt til foråret, trods det kan indebære køreture til Næsby, Sanderum, Svendborg, Vejle,
Kolding osv.
Som en tidlig julegave til drengene og til klubben har
Jesper forlænget sin kontrakt med Gug Boldklub, og
skal derfor også guide drengene igennem forårets kommende store udfordringer.
Vi har givet vores drenge mulighed for at komme med
deres egen vinkel på sæsonen. Deres udtalelser er rå,
uredigerede og direkte fra deres egne “teenagehjerner”.
Læs hele artiklen og nærmere om drengenes egne vinkler på www.gugboldklub.dk.

U16

U16
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eller kig ind i
afdelingen i Vejgaard.

Velvære, balance, indre og ydre sundhed
Med Aloe Vera kommer du langt!
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Velvære, balance, indre og ydre sundhed
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FÅ 2.000
KRAlle dage kl 11:00 - 21:00
I RÅbningstider
ABAT PÅ
GRATIS UDBRINGNING
SALÆRET Kl. 12.00 - 21.00 Ved køb for mindst 200,Happytimespizza

www.Happytimespizza.dk

90% af de villaer vi får til salg i Gug og bruger gnsl.
ge på at få den solgt.

s i dag på tlf. 9814 9544, og bestil en gratis og
ende salgsvurdering hos din lokale mægler!

www.gugboldklub.dk
www.gugboldkub.dk
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STJERNESTUNDER
Firmajulefrokost med bowling på menuen
Inviter firmaet på en fantastisk aften med 1. klasses danske julelækkerier tilberedt fra bunden af
vores stjernekokke og fuldend oplevelsen med sjov og festlig bowling. Giv hinanden en uforglemmelig
julefrokost – i Seaport får I de bedste rammer.

PRISER
Søndag – onsdag
Torsdag
Fredag – lørdag

349 kr.
359 kr.
369 kr.

Priserne inkluderer buffet & bowling, skoleje, velkomstdrink,
chipskurv, rød kegle på alle baner, fri isbar og kaffe/the ad libitum.
Få desuden drikkevarer ad libitum fra 255 kr (torsdag - lørdag) og fra 199 kr (søndag - onsdag).
Priserne gælder ved 4-6 personer pr. bane.
Book online på seaport.dk eller ring til os på telefon 98 12 68 66.
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EN FANTASTISK UGE

r man søsætter et nyt projekt, så er det almed en vis grad nervøsitet og sommerfugle
maven. Dog blev nervøsiteten hurtigt sparket
hjørne og afløst af glæde, da tilmeldingerne
ltede ind, trænerkabalen gik op, en masse
illige meldte sig på banen, og vejrudsigten
ede en solrig uge på banerne på Vissevej. Så
e vi os klar.

KVINDEBOLD SKAL
BLOMSTRE I GUG IGEN

en startede med en officiel velkomst, og en
fter” af Kasper Kusk som et tegn på starten af
mpen. Efterfølgende var der dømt træning på
megetAftørre
baner.
To hold var dog
Amalieog
Brixhårde
og Søren
Frederiksen
heldigeTrænere
at få ”græs” under fødderne på kunstfbanen. Vejret viste sig fra sin varmeste side,
lket desværre
baneforholdene
svære,
Der var ikkegjorde
lang betænkningstid,
da vi blev spurgt,
om
n til gengæld
medførte
varmen
et
rekordsalg
vi ville være med omkring kvindefodbolden i Gug Boldslushice.
klub. Der var flere faktorer, der spillede ind, men primært fordi vi begge er kommet meget i Gug Boldklub

en bød
på mange
foredrag
gennem
årene, og viaktiviteter,
begge føler, athvor
det er den
klub, der
d tidligere
landsholdspiller
Kasper
Bøgelund,
står os nærmest. Der var således ikke langt fra tanke til
ecifik målmandstræning,
turnering
påhurtigt
tværs
af
handling, og projektet blev
derfor også
iganggangene
og
den
meget
populære
vandglidesat. Både fra vores og fra klubbens side blev der handne kanletnævnes.
Alle kommende
spillerne fælles
blevtrænertjans.
bespist til
hurtigt på denne
kost, hvor
menuen
blandt
andet
lød
på kylling
Der blev derfor afholdt et møde med pigerne
for at afarry, pasta-kødsovs
og
tortilla
wraps
- i den
klare, om der var en reel interesse fra pigernes side for
mmenhæng
skal der lyde en enorm tak til Gug
at etablere en stærk og seriøs kvindeafdeling. En kvintanque,deafdeling,
som hver
morgen kl. 07.00 var repræhvor fundamentet skal udgøres af piger,
nteret i skolekøkkenet på Gug skole, mange
der har Gug Boldklubs DNA. Forventningen og målet
!

0

Desuden vil vi også gerne takke vores sponsorer;
Craft, CEGO, InoPower, Rockfon og Sportsmaster. 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
Vi glæder os nu
til, sammen
med de
dygtige
Sørensen,
familier,
Netto
i Gug
ogGug-piger,
alle de andre,
at bidrage
til, at kvindefodbolden
atter skal blomstre
som
har støttet
op om projektet.
igen, så der kan blive skabt et godt socialt såvel som

Hvis
man vil se
billeder
og videoer
fraBoldårets Gug
fodboldmæssigt
godt
kvindefodboldmiljø
i Gug
Footballcamp
eller
være
opdateret
i
til
klub, hvor der på længere sigt skal være mere endforhold
ét
næste
års
camp,
så
spring
ind
på
Facebook
og
seniorhold i kvindeafdelingen.
søg
”Gug
Footballcamp”
Desuden
er formålet,
at pige- og kvindefodbold generelt i Gug Boldklub skal drage nytte af denne udvikling.

ViDerved
er naturligvis
klar til
sommeren
2019,
og planhåber vi at kunne
skabe
et miljø, hvor
dygtige
lægningen
er
allerede
i
gang,
og
vi
tør
godt
talenter udvikles i børne- og ungeafdelingerne, og se- love,
atnere
det
mindst
så lærerigt,
socialt og
kanbliver
videreudvikle
dereslige
fodboldmæssige
kompelivsbekræftende
som
i
år.
tencer i seniorafdelingen.
Fodboldhilsner
Slutteligt vil vi gerne pointere, at der ikke skal herske
Emil
Adelborg
tvivl om
seriøsiteten fra vores side.
På
vegne
af krav til os selv, til pigerne og til klubben,
Der bliver stillet
Gug
Footballcamp
så vi i fællesskab kan løfte opgaven om at give kvindefodbold et løft i Gug Boldklub.

er dog, at dette fundament skal viderebygges med tilkomst af spillere udefra. En målsætning som pigerne
både var enige i og forberedt på at bidrage til.

GARDIN ERIKSEN
SENGE EKSPERTEN

www.gugboldklub.dk
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SPILLERSTATISTIK 2019
Af Henrik Schnoor
Stats Man
Så er den her Spillerstatistikken for året 2019, der nu lakker
mod enden.
Og den kan også snart findes
på Gug Boldklubs hjemmeside så kig der, hvis du
vil vide mere.
Der er i år 2019 blevet brugt hele 32 spillere på Gug
Boldklubs flagskib i Jyllandsserien - fordelt med 26
forskellige i foråret og 25 forskellige i efteråret. Dette
kunne tyde på, at coach Stiller går ind for det berømte/
berygtede rotationssystem.
Èn mand har spillet samtlige 28 kampe i året, nemlig
ingen mindre end Joe Klagenberg, skarpt forfulgt af
”Balle” med 27 stk.
12 mand har spillet mere end 10 ud af 14 kampe i hver
halvsæson, så rygterne om rotationsprincip kan vel
godt lukkes ned.
Der har i 2019 været 12 debutanter - ni i foråret og tre
i efteråret.
Og minsandten, om der ikke har været to jubilarer med
100 kampe på 1.holdet, nemlig først Jens ”Joe” Kla-

oppe på 103 kampe. De har således begge allerede
passeret flere tidligere prominente 1. holdsspillere i
statistikken – og er stadig meget unge.
Og bemærk, at Lasse Skov nu har slået tidligere forog seniorformand Claus W. ud af top 5.
Det bør også nævnes, at Simon ”Traktor” Frederiksen rækker kraftigt ud efter legendariske Rene
Køpfli med kamprekorden på 318 kampei. Simon er
p.t. kun 26 kampe efter, så hvis han er heldig, kan det
nås i 2020. Trods en stor sæson af Simon ”Traktor”
Frederiksen med indtil flere scoringer, ender ”målaktieregnskabet” med, at ”Traktoren” skal have smurt
lommerne, så han kan få mønterne op og få indfriet
sin gæld.

genberg tilbage i august og senest Jonas ’Jernmand’
P, der lørdag den 5. oktober rundede den store milepæl. ”Joe” er allerede på 111 kampe, mens Jonas er

tik

lg i bu
dva og

rt u line
Sto os on
øg

Bes

Simon Brix Frederiksen

ScandiHills
Camping & Outdoor

Gugvej 140 | 9210 Aalborg SØ | www.scandihills.dk
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STATUS FOR HERRER SERIE 2
Af Torben Uttrup Andersen
Træner
STATUS - SIDEN SIDST
I sidste udgave af klubbladet
havde vi i Serie 3 spillet vores
første tre turneringskampe og
fået fire point i disse kampe. Det
gik desværre heller ikke for godt for holdet i kamp 4,
hvor vi desværre tabte endnu engang og derfor efter
fire kampe stod med bare sølle fire point på kontoen.
Med en målsætning om at være med i kampen om oprykning til sidste spillerunde, så havde vi lagt maksimalt pres på os selv allerede tidligt i turneringen.
Holdet kæmpede videre, og spillet blev bedre og bedre, og det lykkedes, at vinde de næste otte kampe i
streg, og dermed indtog holdet 1. pladsen med to runder tilbage at spille.
Næstsidste runde på udebane var mod en af de direkte
konkurrenter, Svenstrup. Der var målmandsproblemer
inden kampen, men efter denne var der ingen der talte
derom, for vikarierende keeper Rasmus spillede en
brandkamp og var med til at sikre 2-2 i en meget vigtig
kamp.
Dette resultat betød, at holdet blot skulle hente et enkelt point i sidste runde på hjemmebane mod bundholdet fra Dall, men vi vidste, at intet er afgjort før sidste
dommerfløjt, og bolden er jo som bekendt rund.
Kampen mod Dall blev heldigvis aldrig rigtig spændende, og allerede efter 1. halvleg var stillingen 4-0 til
Gug-drengene, og de første champagneflasker blev
tjekket i køleren.
Da dommerens sidste fløjt lød, var stillingen på måltavlen 7-1 til hjemmeholdet, og holdet havde således
gennemført et rigtigt flot comeback i turneringen efter
en sløj start.
Vi har som gruppe leveret et fremragende resultat, hvor

oprykningen til Serie 2 blev sikret med intet mindre end
36 forskellige spillere, som alle har gjort en indsats for,
at det lykkedes at rykke op.
EN NY SÆSON - SERIE 2
En ny sæson stod hurtigt for døren efter den korte
pause i sommerferien, og udfordringen var stor, da vi
nu skulle prøve kræfter med Serie 2.
Målet med denne halvsæson er helt klart at overleve
efter den flotte oprykning i forårets turnering.
Sæsonen blev indledt på hjemmebane mod lokalrivalerne fra Aalborg Freja, men i en meget lige kamp
måtte vi desværre se udeholdet løbe med de tre point
efter resultatet 0-1, så det blev desværre ikke til den
ønskede sejr i den så vigtige premierekamp.
Vi vidste, at vores kampe i Serie 2 ville blive tætte, at
der skulle kæmpes for hver millimeter i kampene, og
samtidigt kunne vi ikke regne med, at vi havde bolden
lige så meget i Serie 2, som vi havde haft i Serie 3.
De næste kampe blev meget tætte, men de viste samtidigt, at holdet indeholdt den kvalitet, der skulle til
for at spille med i Serie 2. 1-måls sejre i de næste tre
kampe betød topplacering og ni point efter fire spillede
kampe.
Herefter fulgte der desværre to nederlag i træk, hvilket
ikke før var sket i hele 2019, men det blev heldigvis første og eneste gang, at vi prøvede det i dette kalenderår.
De sidste otte kampe endte med fem sejre og tre nederlag, hvilket betød, at vi med en samlet pointhøst på
24 point endte på rækkens 3. plads.
En super flot præstation af holdet i den første sæson
i serie 2.
Vi udviklede os igen individuelt og som hold. Mange
af de unge drenge fik endnu mere hår på brystet, og
i en kombination med de mere rutinerede spillere har
vi et hold med masser af potentiale for fremtiden. Et
vidnesbyrd om dette var, at vi vandt over alle vores
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Træner Søren M. får lufttur

modstandere i kredsen, så nu skal vi bare finde endnu
mere stabilitet, så er jeg sikker på, at vi igen kan spille
med om en topplacering i Serie 2.

I efteråret har vi igen brugt rigtigt mange forskellige
spillere. Hele 33 forskellige spillere har været på holdkortet i løbet af denne efterårssæson. Alle har leveret
rigtigt flot, når de har været med, men den store udskiftning har selvfølgelig også været en udfordring i
forhold til kontinuitet på holdet. Det synes jeg faktisk vi
som hold har løst super flot, hvilket vores flotte 3. plads
er vidne om. Året 2019 har budt på 28 kampe, hvilket
har resulteret i 18 sejre, to uafgjorte og otte nederlag,
men det bedste ved denne statistik er helt klart den
flotte oprykning i foråret.
Vi ser nu frem mod en ny sæson med positive øjne, da
vi har stor kvalitet blandt spillerne omkring alle vores
hold i Gug Boldklub.
Tak for et godt fodbold-år i Gug Boldklub.
Trænerteamet Serie 2

VI STØTTER
DIN KLUB!
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
I RABAT KR
P
SALÆRETÅ

Ring til os i dag på tlf. 9814 9544, og bestil
en gratis og uforpligtende salgsvurdering
hos din lokale mægler!
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TILBAGEBLIK PÅ SÆSONEN
FOR SUPER GRAND OLD BOYS
Af Henrik Schnoor
Manager +47
Lad det være sagt med det samme. Det har været en sæson,
der for begge hold har været op
ad bakke. Og det kan der være
mange grunde til, men den nok mest tydelige har været, at vi har spillet i de forkerte rækker. Er det ikke bare
en dårlig undskyldning. Tja, når jeg skriver den forkerte
række, så mener jeg, at begge hold skulle have været
rykket en aldersrække op inden sæsonstarten.
For at underbygge denne påstand kommer der lige lidt
fakta.
Begge trupper er på 12 friske mandfolk.
+47 holdet havde en gennemsnitsalder på 53,53 år ved
sæsonstart, og i skrivende stund er den 54,16. Fem var
over 55 år, og tre var over 53 - ved sæsonstart.
+53 holdet havde en gennemsnitsalder på 58,89 år ved
sæsonstart, og i skrivende stund er den 59,52. Ni ud
af 12 var over 57 år ved sæsonstart. (der er en række
for +59)
Som langt de fleste ved, så sker der noget med fysik-

Det mærkes, når man møder de purunge knøse i slutfyrrerne og et par stykker i starten af halvtredserne. De
løber og løber - og så lige en anelse hurtigere også.
Og så bliver det jo op ad bakke for os. En følelse, som
vores lokale ”evigt unge” JS-helt Simon ”Traktor” Frederiksen, også må begynde at kunne mærke.
Hvilket disse triste facts også bevidner. To sejre, en
uafgjort og 15 nederlag - og en målforskel på -92.
Så +47 truppen ser nu frem til at komme til at spille
+53, hvor vi forhåbentlig kan komme til at kickstarte
karrieren (sagt med andre ord – at vi igen kommer til at
spille på mere lige vilkår).
Indtil det sker, forsøger vi så vidt muligt at holde formen
ved lige hver søndag morgen med en gang træning på
”kunsten” i tidsrummet 10-11. I år vil der måske blive
lagt lidt mere vægt på de små pasninger - og skarpe
afslutninger.

ken, jo ældre man bliver. Og her må vi jo så erkende, at
den ene gang om ugen, der kan trænes – når kampsæsonen ikke er i gang – ikke er nok til at få både grundformen og hastigheden i top.
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GUG FOOTBALLCAMP 2020
Af Emil Adelborg
Arrangør

I denne tid, hvor der konstant
virker til at være mørkt og gråt,
vil Gug Footballcamp gerne
tænde et lys hos primært de yngre generationer!
Fra mandag den 29. juni til fredag den 3. juli 2020
(uge 27) afholdes der for tredje år i træk Gug Footballcamp på det skønne anlæg på Vissevej.
Gug Footballcamp 2019 var en stor succes med cirka 180 spillere og 20 trænere samt en god håndfuld
frivillige forældre og ikke mindst petanqueklubben,
som igen bespiste alle med hjælp fra skolekøkkenet
på Gug skole. Der var naturligvis en masse fodbold
og fysisk aktivitet i løbet af hele ugen, men samtidig
var der også rolige stunder af social karakter, ture
ud af huset og mulighed for bare at nyde en skøn
start på sommerferien.
Så sæt endelig et kryds i kalenderen nu. Vi åbner for
tilmeldingen i starten af det nye år og har allerede
indgået de første gode aftaler, og kollektionen fra
Craft Sportswear DK vil snart blive offentliggjort på
vores Facebook-side under ”Gug Footballcamp”.

Der er kort til smil og godt humør
på Gug Footballcamp.
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Og vi ønsker allerede nu endnu en god oplevelse
til sommer.

De ældste spillere var en tur til hotyoga hos PS Studio –
nogle klarede det bedre end andre!

Man kan få mange venner når man kommer med is –
erfarede Mikkel Olesen fra SuperBrugsen i Gistrup.

AaB´s maskot Theodor tog imod de yngste spillere
på den første dag af årets Gug Footballcamp.

JULEAFSLUTNING I GUG BOLDKLUB
Søndag den. 8. december 2019
Spillere, søskende og forældre inviteres til juleafslutning i Gug Boldklub
DAGENS JULEPROGRAM U5-U8 DRENGE OG PIGER
Kl. 10.00 Vi mødes omklædt på kunstgræsbanen
Kl. 10.10 Turnering på kunstgræsbanen
Kl. 10.55 Turnering afsluttes
Kl. 11.00 Der kan købes æbleskiver og saft/te/kaffe for 20 kr.
(betaling sker i kantinen på dagen)
Kl. 11.45 Afslutning
DAGENS JULEPROGRAM U9-U12 DRENGE OG PIGER
Kl. 11.00 Vi mødes omklædt på kunstgræsbanen
Kl. 11.10 Turnering på kunstgræsbanen
Kl. 12.10 Turnering afsluttes
Kl. 12.15 Der kan købes æbleskiver og saft/te/kaffe for 20 kr.
(betaling sker i kantinen på dagen)
Kl. 13.00 Afslutning
DAGENS JULEPROGRAM U13-U17 DRENGE OG PIGER
Kl. 12.15 Vi mødes omklædt i klubben
Kl. 12.25 Turnering på kunstgræsbanen
Kl. 13.25 Turnering afsluttes
Kl. 13.30 Der kan købes æbleskiver og
saft/te/kaffe for 20 kr. (betaling sker i kantinen på dagen)
Der vil også blive spillet julebanko
Kl. 14.15 Afslutning
Gug Boldklubs Venner vil være til stede med juletræssalg,
så støt dem, for de støtter klubben. HUSK! I år vil der
også være salg af lotteri med mange flotte gevinster.
Overskud herfra går til arbejdet i børne- og ungeafdelingen.
Som noget nyt vil der være byttebørs, så har I noget gammelt
fodboldudstyr, der er blevet for småt, kan det medbringes og evt.
byttes til noget andet. Tilmelding sker afdelingsvis senest
søndag den 1 december på mail: gbkasserer@gmail.com
med angivelse af antal spillere, søskende og forældre.

Med sportslig hilsen Bestyrelsen
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eller kig ind i
afdelingen i Vejgaard.

NYT FRA VENNERNE
Af Benny Nygaard
Bestyrelsesmedlem

VETERANAFTEN
MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2020
Mandag den 24. februar til næste år bliver en mærkedag – på sin vis. Tænk, det er så efterhånden 10 år
siden, godt og vel, Vennernes tidligere formand, den
gode Johs., fik den fremragende idé at foreslå, vi holdt
en årlig veteranaften – som en del andre af byens fodboldklubber også har for vane.
Lige nu er en lille arbejdsgruppe i gang med at tilrette
næste års veteranaften, men der kan endnu ikke oplyses om detaljer vedrørende programmet.
Dette vil dog formentlig blive ret velkendt – med god
mandemad og tilbehør, foredrag,
masser af snak og
www.gugboldklub.dk
hygge samt Olsens berømte amerikanske lotteri med
flotte gevinster. Indbydelser udsendes lidt inde i det
nye år, men nu ved I altså besked derude!
Reservér derfor allerede nu mandag den 24. februar til
en hyggelig aften i godt selskab med dine gamle holdkammerater og andet godtfolk fra klubben.

6

Porsvej 2, 1. sal
900 Aalborg
Tlf. 9816 9022
info@budolfi-grafisk.dk
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SALG AF JULETRÆER
De seneste fire år har Vennerne solgt juletræer fra klubanlægget. Og
traditionen fortsætter - i alle weekender, hvor årets adventer ligger,
dvs. allerede fra lørdag den 30. november til og med Lillejuleaftensdag, mandag den 23. december. Alle dage holdes der åbent i tidsrummet kl. 10-16. Fredag en 20. december holdes der også åbent.
Søndag den 8. december holdes der igen julefodbold på klubanlægget for klubbens mange U6-U15-spillere. Den dag forventes der
således stor trængsel på klubanlægget - og forhåbentligt også godt
salg af flotte juletræer.
Og forhåbentlig vil rigtig mange af de familier, der i det daglige færdes i Gug Boldklub, i år købe et juletræ af Vennerne. Træerne er alle
af god kvalitet, og kan leveres på privatadresser – mod et lille gebyr
derfor. Overskuddet fra salget går – som altid - til gode formål i klubben, så støt derfor op om det gode initiativ til gavn og glæde for det
lokale fællesskab.

JULEKALENDEREN
Når du læser dette nummer af klubbladet, er salget af
årets julekalender så nogenlunde gennemført – og med
et godt resultat, forhåbentligt.
Salget er i år gennemført af Gug Boldklubs mange U8
og U9 Piger og Drenge. Godt, vi har dem bag os – både
i år og nu også fremover. Det er nemlig aftalt med Gug
Boldklubs bestyrelse, at opgaven med salg af julekalendere i fremtiden skal klares af de mange små i disse årgange, og selvfølgelig i samarbejde med de mange ihærdige ildsjæle, der står bag dem, dvs. trænere og holdledere.
Dette er en ordning, vi hos Vennerne er særdeles glade for, så der gennem dette samarbejde frem over kan opnås en
kontinuitet, der gør salget stabilit – til gavn og glæde for både sælgerne og Vennerne, der selvfølgelig honorerer salgsindsatsen på behørig vis!
Som det fremgår af billedet af julekalenderen, er denne stadig en slags klubhistorie. Tænk, på en onsdag eftermiddag,
nemlig den 18. september, lykkedes det igen at fange ca. 150 af klubbens helt små spillere - piger og drenge. Og forevige dem, så de nu kan mindes det gode sociale fællesskab i Gug Boldklub, de er med i - lige nu!
Men tænk, i år var vejrguderne særdeles genstridige, så det var først tredje gang, der var indkaldt til fotografering, at det
lykkedes. De øvrige forsøg regnede simpelthen væk – en forhindring vi ikke har kendt til i ja nærmest årtier. Forhåbentligt var årets drilleri ovenfra ikke et tegn på, at den meget omtalte klimakrise nu også er nået til Gug Stadion.
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STOR SUCCES TIL GUGLØBET
Af Kristina Egeberg Olesen
Medarrangør

350 glade løbere, heraf 100 børn til børneløbet, lagde
vejen forbi Vissevej og Gug Boldklubs baner søndag
den 18. august. Der var højt humør, frankfurtere på grillen og kolde fadøl i fustagen - serveret af Vennerne. De
knap 350 løbere måtte ud på krævende ruter i Gug og
omegn, hvor især halvmaratonruten med sine 300 højdemeter gav sved på panden, når man efter en runde
på stadion kom i mål.
Maibritt Daugaard var flyvende på halvmaraton, og løb
over målstregen i tiden 1.26.38. Man kan vist ikke andet
end lette på hatten over den præstation. Karina Lykkegaard, som vi ofte ser på Vissevej for at følge sønnen
Villads på U8-holdet, tog førstepladsen på 10 km i en
flot tid på 51.39 og 5 km blev vundet af unge Natasja
Nielsen i 27.17.

Blandt herrerne var der også hårde hunde. Her var
Mads Klinksgaard hurtigst på de 21,1 km i en fornem
tid på 1.19.36. 10 km-ruten med eliteløber Johannes
Würtz blandt starterne var nærmest afgjort på forhånd,
og Johannes cruisede da også i mål i tiden 34.57. Familien Würtz var repræsenteret mere end én gang, da
farmand Peter var bag mikrofonen som superspeaker.
En opgave han har lovet at varetage igen næste år, når
vi gentager succesen. På 5 km-ruten var det en anden
kendt Aalborg-løber, nemlig Luan Huynh, som tog sejren i tiden 17.14.
Børneløbet var en rundstrækning på 2 km, hvor de små
ben skulle under Egnsplanvejen to gange, inden et lækkert guf-depot, sponsoreret af Spar i Visse, stod klar
ved indgangen til Indkilde Allé. Når løberne kom i mål
fik de overrakt medaljer af Gugs ukronede løbedronning, Heidi Johansen, som undlod at stille op til en af
distancerne, og i stedet var til stor hjælp i målområdet.

Små løbere på vej ud
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For os arrangører har det været en spændende tid op
til løbet, og vi glæder os i sær over den opbakning, der
har været. Dette gælder både alle de frivillige fra Gug
Boldklub og sponsorerne AL-Bank, RealMæglerne
Brian Harbo, Continia, MUMS, Spar Visse samt Gug
Erhvervsforening. Næste år gentager vi som nævnt
succesen. Datoen er sat til søndag den 23. august, og
der bliver åbnet for tilmelding i begyndelsen af januar.
Næste år tilføjer vi maratondistancen til udvalget af distancer, og der bliver ligeledes en gårute på 5 km.
Vi ses!

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

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

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

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

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

NYTTIGE NAVNE OG ADRESSER
Sponsorkontakt
Kampfordeler
Hjemmeside
Gug Boldklubs Venner
Gug Stadion
Stadioninspektør

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

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

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

27 73 73 77

inspektoer@gugboldklub.dk

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

OM KLUBBLADET
Oplag
Stof
Tryk

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 bladudvalgets medlemmer inden den 10. april 2020.
Næste nummer udkommer ca. 1. maj 2020.
Budolfi Grafisk, Porsvej 2, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 90 22
info@budolfi-grafisk.dk

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

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

Lars Fischer
Tlf. 30 37 18 83
ifnmf@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.
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RealMæglerne Brian Harbo
Vi tager det personligt

Tør du sætte til salg
uden at spørge 9210 eksperten?
Ifølge Boligsiden.dk er jeg den mægler,
der suverænt sælger ﬂest 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 certiﬁceret med
Dansk Ejendomsmæglerforenings
Tryghedsmærke.
×Kilde: Boligsiden.dk, d. 27. oktober 2019,

Find mægler, 9210 Aalborg SØ, Markedsandel.

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

