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FRA REDAKTIONEN
Af Lars Fischer

Når kampen er i gang viser det hurtigt sig, om det er en
af de aftener, hvor spillet kører og tingene lykkes, afleveringerne sidder (næsten) som i gamle dage og efter
at have mistet luften første gang føles lungerne bedre,
og benene flytter sig nemmere. Måske lykkes en af de
gamle driblinger fra repertoiret og virker fortsat. Er der

En ny sæson er for længst skudt

virkelig nogle modstandere, som ikke kendte den, ”hus-

i gang her i foråret 2021, som su-

mandsfinten” – succes !

ser af sted og inden længe går over i sommeren. Der er

Præstationen diskuteres i pausen, hvor mindst 5-6

fuld aktivitet på klubanlægget, hvor afvikling af træning

mandags-trænere har hver deres mening, og taktikken

og kampe foregår under hensyntagen til den fortsat hær-

for 2. halvleg oftest ender med at blive, vi stiller os ned

gende pandemi, men det begynder dog efterhånden at

i en pindsvine-stilling og lader modstanderne komme –

ligne normale tilstande. For en efterhånden lettere be-

spiller kontra eller går i ”helbanepres” – der er ikke rigtig

daget Old Boys-spiller er det en stor fornøjelse igen at

nogen mellemvej…

komme i klubben, komme ud at spille kampe og herved

Efter kampen drikkes en øl med modstanderholdet, og

møde de velkendte gamle holdkammerater og tilsvaren-

øllet smager altså stadig bedst efter en sejr. Kroppen er

de modstandere, som man har spillet med og mod igen-

som regel lidt medtaget dagen efter kamp, måske er der

nem efterhånden mange sæsoner. Det er vel netop, hvad

igen kommet en lille forstrækning i låret. Men der ses al-

holdsporten handler om, at man dyrker en fælles passion

lerede frem mod næste uges kamp og en ny sejrschance.

– hos os fodbolden – og ved fælles indsats forsøger at

Håret er blevet lidt gråt, men glæden ved legen med fod-

skabe det bedst mulige resultat og tilhørende oplevelse

bolden er heldigvis intakt.

med det hold, som der kan stilles med på kampdagen.

Ellers er det værd at notere sig, at Gug Stadion ikke

Heldigvis er det fortsat sådan - at det på kampdagen på

længere bærer dette navn, men har taget navn efter

arbejdspladsen trækker i den halvgamle cirkushest – og

storsponsor Skjøtt Tømrer & Snedker Aps og nu hed-

der ses frem mod aftenens kamp og lige ser lidt på, hvem

der ”Skjøtt Arena”. Tømrerfirmaet står for det arbejde,

af holdkammeraterne der er med på holdet netop denne

som pågår lige nu med ny fan- og eventzone. Det bliver

aften. Måske kan holdet forstærkes lidt på dagen med

spændende at se det færdige resultat, og det ligner, at vi

en enkelt yngling under 50 år. Holdet mødes, og de sæd-

får nogle helt unikke faciliteter for en bette klub som Gug

vanlige omklædningsrum-jokes og -vitser fyres af, de

Boldklub. Der er sket en kæmpe udvikling, når man tæn-

samme gamle ”travere” fra de samme spillere. Nogle er

ker tilbage på de beskedne rammer, der var på Borger

højrøstede, mens andre går lidt ind i sig selv og koncen-

Allé tilbage i 1980’erne.

trerer sig om den kommende opgave. Der varmes lidt

Inde i bladet kan du denne gang bl.a. læse et indlæg fra

op, og der skules lidt til modstanderne – har de nogle af

formanden, ord om børneafdeling i fremgang, og ord om

de gode spillere, evt. nogle tidligere Jyllands- eller Dan-

det igangværende byggeri af fan- og eventzone m.m.

marksserie-spillere med,. Så bliver det svært, selv om de
er blevet 10-20 kg tungere siden deres storhedstid for ca.
30 år siden.
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Go’ læselyst.

98 13 26 66

HJÆLP! HJÆLP! HJÆLP…!
Vi mangler villaer, andelsboliger og ejerlejligheder i hele
Gug, Visse, og Gistrup...!

Vi sælger i øjeblikket boliger som aldrig før i netop jeres område, og flere
har desværre måtte gå forgæves. Mange har derfor skrevet sig op i vores
køberkartotek, og er klar til at købe. Lad ikke denne chance gå til spilde –
kontakt os på 98 13 26 66.

Lad os give dig en gratis og uforpligtende vurdering af din bolig!
Ǧ

Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ

Vi er DIN selvstændige ejendomsmægler, der ikke er ejet af bank eller
kreditforening, og derfor kun varetager dine interesser og ikke andres.
Vi er tilgængelige alle dage mellem 9:00 og 21:00
Vi tilbyder naturligvis solgt eller gratis (Dog ikke div. Lovpligtige rapporter)
Vi tilbyder en gratis, seriøs og uforpligtende salgsvurdering – Der giver
fuldt overblik
Vi er ansvars- og garantiforsikret for 3.000.000 kr.

§–ͶǡͻͲͲͲ–̷ͻͺͳ͵ʹǤ–ͻͺͳ͵ʹ
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FORMANDEN HAR ORDET
Af Henrik Gaardsøe

ge nye medlemmer, så derfor ser vi faktisk en med-

Formand

lemsstigning i øjeblikket. Det er helt fantastisk flot.
Vi har desværre måtte sige farvel til vores HoYD
(Head of Youth Development, red.), Jesper Jørgensen, i dette forår. Bestyrelsen og Jesper var desværre
ikke enige om, hvilken retning klubben skulle trækkes
i, og det var derfor set fra bestyrelsens side ikke muligt at fortsætte samarbejdet. Vi arbejder i øjeblikket

Så er de første fire måneder af 2021 gået, og det har

på en andel model på, hvordan vi kan styrke børne-

desværre endnu en gang været en svær opstart for

og ungdomssiden i forhold til, hvordan vi hjælper alle

fodbolden. Vi har måttet vente med længsel for at

de fantastiske frivillige trænere, så de bliver bedst

komme på træningsbanen, og da vi endelig kunne

muligt klædt på til at træne i deres afdelinger.

komme rigtig i gang med træningen, havde vi kun ca.
2-3 uger inden opstart af turneringen. Det siger sig
selv, at det ikke er en optimal opstart, og derfor vil
resultater også svinge rigtig meget i dette forår.
Der skal endnu en gang lyde en stor ros til vores trænere og spillere, som har håndteret denne udfordring
fint.
Vi har i bestyrelsen arbejdet rigtig meget med vores
Fan & Event-område samt selvfølgelig også vores
økonomi, som vi selvfølgelig er rigtig opmærksomme
på, ikke mindst pga. situationen med covid-19.
Vi har endnu ikke haft mulighed for at afholde generalforsamling, men vi kan godt afsløre at vi kom
nogenlunde igennem 2020 økonomisk, og det skal vi

Bent Walther
Souschef
Tlf. 9870 4402

også i 2021, selvom situationen med covid-19 stadig
trækker spor.
I forhold til vores nye Fan & Event-område håber vi
at kunne præsente dette for medlemmer, tilskuere og
sponsorer, så snart det bliver muligt med større forsamlinger. Det bliver så fantastisk at få mange mennesker både på og uden for banen igen.
Børne- og ungdomssiden er kommet godt i gang Vi
mister altid en vis mængde medlemmer over en vinterpause, og dette er også sket i år blandt andet pga.
covid-19, men heldigvis kommer der også rigtig man-
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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.

SPIL TENNIS

I GUG TENNISKLUB

Gug Tennisklub er en tennisklub, som er beliggende lige bag indkildevej,
mere præcist på Borger Allé 11 i Gug. Klubben ligger i rolige og trygge
omgivelser for både børn og voksne.
Gug Tennisklub er en tennisklub, som er beliggende
Klubben har nogle særdeles attraktive priser
lige bag
indkildevej,
mere
præcist
på hjemmesiden
Borger Allé 11
som
du kan læse
mere
om på
Gug.www.gugtennis.dk
sklub, isom
er beliggende

ræcistKlubben
på Borger
11og
Klubbens
består
afomgivelser
nedstående
ligger Allé
i anlæg
rolige
trygge
forfaciliteter:
både

5 udendørs
børn og
voksne. grusbaner, 1 indendørshal, 1 slåmur,
klubhus, stor P-plads og en stor græsplæne som
kanhar
anvendes
til diverse
aktiviteter.
Klubben
nogle særdeles
attraktive
priser som du

ygge omgivelser for både

kan læse
påskriv
hjemmesiden
For mere
mere om
info,
en mail til
www.gugtennis.dk
gugtennis@gmail.com eller besøg vores hjemmeside på www.gugtennis.dk

Klubbens
anlægsom
består
attraktive
priser
duaf nedstående faciliteter:
5 udendørs grusbaner – 1 indendørshal – 1 slåmur – et klubhus – en stor P-plads og
mesiden
en stor græsplæne som kan anvendes til diverse aktiviteter.

DYRK GLÆDEN

For mere info, skriv en mail til gugtennis@gmail.com eller besøg vores hjemmeside på

SPORT24.DK

edstående
faciliteter:
www.gugtennis.dk
ndendørshal – 1 slåmur – et klubhus – en stor P-plads og
anvendes til diverse aktiviteter.

til gugtennis@gmail.com eller besøg vores hjemmeside på

FIND DIN NÆRMESTE BUTIK PÅ SPORT24.DK

www.gugboldkub.dk
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Tjek de seneste opdateringer på

gugboldklub.dk

garnudsalg.dk
Danmarks
BEDSTE ONLINE
garnbutik

ÅBENT LAGER

fredage klokken 10-18
Indkildevej 4A
9210 Aalborg SØ
annoncegugboldklub.indd 1
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Rabataftale til medlemmer af

Kør ind til

VÆRKSTED1
- vi servicerer også under garantien
Værksted1 tilbyder i 2021 alle medlemmer af GUG
Boldklub 10 % på arbejdsløn samt reservedele,
der købes hos au2parts
- gælder ikke skaffevarer og specialdele
Indkildevej 4G • 9210 Aalborg SØ • Tlf.: 98 16 99 68
www.vaerksted1.dk

www.cac-certificeret.dk

AutoPartner – dit værksted for fremtiden
406835 Værksted1_annonce_126x170mm.indd 1

19-05-2021 14:50:50
www.gugboldkub.dk
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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.

www.gugboldklub.dk

Hwiid Velvære åbnet på Gugvej
Hwiid Velvære er ny sponsor i Gug Boldklub, dette fejres med følgende tilbud.
Ved bestilling af en File & Ice ansigtsbehandling vil prisen kun være 350 DKK
mod normal prisen på 450 DKK I resten af 2021.
Dette kan ske ved at aflevere denne annonce.Tilbuddet gælder i juni og juli 2021.
Hwiid Velvære kan tilbyde følgende behandlinger:
Filler behandling til fjernelse af rynker m.m. samt forskellige ansigts behandlinger.

Book online www.hwiid.com eller på tlf. 53 51 61 89
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BØRNEAFDELINGERNE I FREMGANG
klædt på til den opgave, der ligger hos dem. Det
betyder, at vi skal være synlige og åbne for forslag
til udvikling og forbedringer. Derfor er hermed en
opfodring til vores trænere og ledere til at tage fat i
én fra bestyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål
eller kommentarer.
En særlig opmærksomhed skal henledes til vores
Af Anders Egeberg Olesen

pigeafdeling. Hvis vi kigger på børnesiden, har vi pt.

Børne- og ungeformand

78 medlemmer i pigeafdelingerne fra U7-U13. Vi vil
meget gerne skabe en god kultur for pigefodbold i

I Gug Boldklub har vi medlemsfremgang og runder

Gug Boldklub, og vi er allerede kommet rigtig godt

snart 300 medlemmer fra U5 til U12. Det er virkelig

i gang. De trænere og ledere, som står for vores

flot i en svær tid, som det seneste år har været.

pigehold, har skabt et helt unikt miljø, som både kan

Hvis man kigger lidt på, hvad dette skyldes, er en af

ses på medlemstallet, men også på den glæde man

hovedårsagerne den kultur, som vores trænere og

mærker, når man kommer på Skjøtt Arena.

ledere har medvirket til at skabe i vores forening.
Når man går en runde på banerne, en eftermiddag
mens diverse hold træner, emmer det af positiv
energi og en lyst til at bidrage til, at Gug Boldklub
er en forening, som vi kan være stolte af. Havde det
ikke været for de kræfter, som troligt står på banen
til træning og kamp, men samtidigt bruger masser af
timer på forberedelse og taktik, havde vi ikke været,
hvor vi er i dag.
Fra bestyrelsens side har vi en opgave i at støtte op
om vores trænere og ledere, så de er bedst muligt

www.gugboldkub.dk
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UNDSKYLD VI RODER
Af Benny Nygaard

nemført inden sommeren, så bl.a. MatrchDays kan

Redaktør

blive genoptaget efter ferietiden. Som ved mange
byggerier er mange indledende aktiviteter ikke så
synlige i forhold til fremdrift og således også her hos
os, hvor der bl.a. har været arbejdet med planering,
kloakering mv. Men i de kommende uger skal der bl.a.
lægges fliser og opstilles små tribuner, opsættes lys,
ligesom det ombyggede grønne skur skal indrettes til

Ja, sådan lyder det fra de to ildsjæle, Erik Steffensen

frem over at være kernen i fan- og eventområdet. I

og Jesper Kaalbye, om det, der i disse uger foregår

dagligdagen sørger klubbens inspektør, altmuligman-

langs den vestlige side af klubhuset – op mod Bane 1

den Kasper Krogh i øvrigt for, at det hele glider glat.

og over mod ”Kunsten”.

Han yder således en stor og ekstraordinær indsats,

Redaktionen har lige haft en lille snak med de to,

som vi alle i klubben skal huske på at påskønne.

som er klubbens koordinatorer på det store projekt

Og det hele bliver så godt, lover Erik og Jesper!

Ny fan- og eventzone. Så, kære læser, du kan nu her

Et ambitiøst projekt som det igangværende koster jo

få lidt ny information om, hvordan det går. Og det ro-

en skilling eller to, ja ret så mange skillinger, endda.

der altså, som nævnt. Men glæd dig, det bliver snart

Det gennemføres dog i videst muligt med frivillig ind-

meget bedre!

sats samt ved at gøre billige og bæredygtige indkøb,

Som mange læsere formentlig husker, var der i forrige

der sikrer, at det aftalte budget kan holde. Udefra-

nummer af klubbladet en større artikel med omtale af

kommende professionel hjælp er der dog også behov

projektet, og af klubbens hjemmeside fremgår det i

for, så projektet er heldigvis helt overvældende blevet

øvrigt, at de mange aktiviteter, der nu skal gennem-

støttet af gode sponsorer – Skjøtt Tømrer og Snedker

føres, blev skudt i gang lørdag den 13. marts ved en

Aps, den lokale Spar-købmand samt Gug Boldklubs

brav indsats af bl.a. spillere fra Seniorafdelingen, der

Venner.

f.eks. fjernede hundredvis af fliser - og dermed gjorde
klar til de store maskiner.
En af ulemperne ved det store projekt er desværre, at
de velkendte – og velbesøgte – MatchDays ikke har
været gennemført længe. Dette skyldes også – som
bekendt for os alle – ikke mindst den trælse covid-19.
Til gengæld er de så fred og ro til at arbejde med projektet.
Det igangværende arbejde omfatter projektplanens
fase 1 og 2, som forløber planmæssigt, fortæller Erik
og Jesper. Dette indebærer således, at disse er gen-
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Første arbejdssjak - efter dagens dont

Aftalen med tømrer- og snedkerfirmaet har i øvrigt in-

I de næste uger skal der præsteres meget fysisk ar-

debåret, at Gug Stadion nu, som du måske allerede

bejde, og det forventes, at en række arbejdssjak fra

ved, er omdøbt til Skjøtt Arena – for en femårig perio-

specielt klubbens seniorafdeling vil deltage heri, så

de. Endvidere har Gug Boldklub selv velvilligt støttet

projektets fremdrift kan fortsætte uden forsinkelse.

projektet økonomisk.

Er du kære læser interesseret i at give en hånd med,

Kontakt med øvrige sponsorer foregår herudover

så tøv ikke – men kontakt gerne f.eks. klubbens in-

løbende for at bl.a. at skaffe supplerende midler til

spektør, Kasper Krogh, der næsten altid er på kluban-

indkøb af ting og sager, der skal medvirke til at fuld-

lægget.

ende projektet – f.eks. til møblement i den nye fan-

Færdiggørelse af Projekt Ny fan- og eventzone vil

og eventlounge (det ombyggede skur), til udemøbler,

nemlig klart vise, at vi ved fælles hjælp i Gug Bold-

ståtribuner m.m.

klub – også uden for fodbolden - kan skabe resultater.

Erik og Jesper fremhæver, at den store støtte fra

Til gavn og glæde for os alle.

sponsorerne har været altafgørende for projektets

Og ja, det roder lige nu – men det bliver nemlig inden

gennemførelse, så deres bidrag fortjener stor op-

længe så godt!

mærksomhed!

Aktivitet på byggepladsen

www.gugboldkub.dk
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TA’ DIT KØREKORT I GUG

Tilmeld dig med en ven og få en ekstra
GRATIS kørelektion hver. Værdi 550 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.
Du kan tidligst starte på at tage kørekort 3 måneder før du fylder
17 år. Og du skal være fyldt 17 år, før du kan komme til køreprøven.
Carinas Køreskole støtter Gug Boldklub og sponserer
derfor klubben for hver elev, der kan fremvise et
medlemskort fra Gug Boldklub.

Se holdstart og tilmeld dig på
carinaskoereskole.dk eller
carinaskoereskole@gmail.com
14
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Gugvej 186 D, kld. tv., 9210 Aalborg SØ

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

VOKSEVÆRK TRODS COVID-19
– nye og tidligere spillere skaber
fundamentet for flere nye hold
Af Jonas Thimm Jensbye

hårdt som nyoprykkere i serie 3. Heldigvis har Torben

Næstformand og seniorformand

Uttrup takket ja til at lede holdet i forårssæsonen,
hvor han ledsages på linjen og på banen af Morten
Klagenberg og Rasmus Juul Pedersen.
Der er kommet nye spillere ind på samtlige hold, og
det er skønt, at Gug BK ser ud til at appellere bredt til
mange aldre og niveauer. De nye spillere virker til at
have taget Gug-farverne til sig, og der bliver kæmpet

Endnu engang er det en fornøjelse at gøre kort sta-

godt for pointene på alle hold. Det må dog nævnes, at

tus over livets gang i seniorafdelingen. Siden seneste

der også røget rutine ud i den anden ende, hvor Da-

blad er der blevet arbejdet godt af afdelingens mange

niel Moth, Mikkel Holm og Kristian Langkilde forhå-

spillere og trænere, som har måttet finde en vej gen-

bentlig blot holder en mindre pause, mens desværre

nem perioderne med restriktioner fra covid. Heldigvis

skadesplagede Daniel Olsen sammen Simon Frede-

står vi i dag med en rekordstor afdeling set over den

riksen og Lasse Skov har valgt at trappe lidt ned på

tid, seniorudvalget har eksisteret i klubben. I dag har

serie 3-holdet. Tilgangen overgår dog klart afgangen,

vi således herrehold i JS1, serie 2, 3 og 6 samt et ru-

og derfor har vi kunnet stille meget slagkraftige hold,

tineret og sejrsvant 7-mandshold og et U19-hold med

selv om skader er begyndt at indfinde sig.

fint talent. Samtidig har vi satset på kvindesiden, hvor

ket allerede har haft den effekt, at vi nu har damese-

COVID-19-restriktioner og kort opstart
= en dårlig cocktail med nye spillere
og risiko for skader

niorhold i serie 1 og 2. Derudover er det lykkedes den

Det har været en svær tid for vores trænere. Spillerne

tredje del af træner-trekløveret, Asta Gudmundsdottir,

har ikke kunnet samles til møder, og træning kunne

at lokke sine 7 mands-holdkammerater til Gug, så vi

først startes op i slutningen af marts, hvilket gav en

har tre kvindehold i klubben, hvor Asta allerede har

ultrakort opstart uden de normale træningskampe.

spillet flittigt på dem alle.

Både de etablerede og nye trænere har bare kørt på,

trænerprofilerne Jan Madsen og Thomas Dal Andersen er kommet til fra Vejgaards kvindeserie-hold, hvil-

og jeg er imponeret over, hvor hurtigt der blev fyldt

16

Spillertilgang på alle hold – men der er samtidig forsvundet rutine hos både JS1 og serie 2

på træningsanlægget til træning for holdene. Det er

Det glæder mig meget, at vi oplever ganske markant

naturligt afledte skader har der desværre været en del

medlemsfremgang i klubben, og det gælder også i

af på serie 2 og 3, lige som et par af vores nye kvin-

seniorafdelingen. Rutinerede Gug-kræfter som Emil

deprofiler stadig mangler at spille en kamp om point

Hoffmann, Rasmus Hornbæk, Steffen Lykke Albrecht-

i Gug-trøjen. Kim Vestergaard og Søren Mortensen

sen og Andreas Jeppesen har igen har fået støvlerne

(som heldigvis tog et halvt år mere på posten) har dog

pudset, og de forstærker vores 3. hold, som matches

fået skabt en stærk trup omkring andetholdet, hvor

www.gugboldkub.dk

godt gået, og alle skal have stor ros med på vejen! De

konkurrencen om pladserne er øget, og hvor træ-

på 3-2 hjemme over Skive yderst vigtig. Mange af de

ningskulturen ser sund ud. Perioden med skader er

unge spillere har taget et skridt frem, og holdet spiller

også klaret til topkarakter, idet de seneste tre opgør

flot og seværdig fodbold. Holdet har fået et modent

har resulteret i ni dejlige point. Jeg krydser fingre for,

udtryk på banen, hvilket trænerduoen Stiller og Stok-

at skaderne er på retur, men glæder mig over, at bred-

bro skal have stor ros for.

den er blevet så stærk, at vi klarer os helt ok igennem

Som nævnt oven for har serie 2-holdet snuppet sejre

disse perioder.

i de seneste tre kampe, og det er godt gået efter en
lidt svær start for holdet, som har skullet spille mange

Sportslig status – et hold skiller sig ud, men
generelt er der positive takter hele vejen rundt

nye spillere ind på holdet og finde stilen sammen med

Vores nyoprykkede dameseniorhold i serie 1 stjæler

kampe til en 4. plads i en tæt pulje, men jeg tror på,

overskrifterne for tiden. For efter deres første fire

at der venter mange point på holdet i anden halvdel

spillede turneringskampe ligger de på førstepladsen

af sæsonen – fighten og løbevilligheden tegner i hvert

med maksimumpoint og en målscore på 22-1! Samti-

fald lovende, og spillet ser bedre og bedre ud.

dig er et stærkt Nørresundby-hold blevet klasket 5-0

Serie 3 er naturligt presset som nyoprykker, men til-

i pokalturneringen, så resultatmæssigt kan det ikke

gangen af mange rutinerede spillere gør, at holdet

være bedre. Det sker med en stamme af Gug-piger

spillemæssigt kan være med i rækken. I øvrigt er

suppleret med dygtige spillere udefra – og samtidig

det en fornøjelse, at vores tredjehold spiller i samme

er vores U18-piger rykket op i seniorafdelingen, hvor

kreds som førsteholdet hos de lyseblå fra B52. For-

mange af spillerne først nu for alvor stifter bekendt-

året skal bruges på at få styr på skader og få spillet de

skab med 11-mandsfodbold. Der bliver gået til stålet,

rutinerede kræfter godt sammen. Samtidig skal der

og det nye serie 2-hold høster fine erfaringer i dette

arbejdes mere på at få den rette træningskultur på

forår, hvor også flere U16-piger prøves af på holdet

plads – det kræver niveauet i serie 3. Dem der ikke

og træner fast med en gang ugentligt. Så fødekæden

har mulighed for at træne så meget, har nu også mu-

ser lovende ud på damesiden! Den nye trænertrio har

ligheden for at spille serie 6 sammen med en rigtig

også hurtigt vist, at de både kan skabe udvikling for

god stamme af gode fodboldspillere. Her har Jacob

den erfarne og mindre erfarne spiller, lige som de har

Johansen til de fleste kampe haft ret fine vilkår, når

skabt fundamentet for et sundt udviklingsmiljø blandt

holdet har skullet stilles – dog mangler der lidt bedre

pigerne. Vi er meget glade for vores nye trænere og

tilslutning fra U19-spillerne til dette hold.

ser frem til at følge deres videre udvikling med pi-

Netop U19 har fået et par dygtige spillere til udefra,

gerne.

og humøret er højt blandt de unge gutter. Trænings-

Vores flagskib i JS1 er også kommet ganske fint fra

fliden må dog godt løftes en smule, selvom oddsene

start med ni point efter 5 runder + de 2 point, de hav-

er lidt dårlige, idet forårssæsonen er blevet en smule

de tjent med over fra efterårssæsonen. De 11 point

spoleret af, at to hold i puljen har trukket sig. Talentet

rækker til en aktuel 4. plads kun to point efter AaB

hos mange af U19-spillerne fejler intet, hvilket flere af

på førstepladsen. Målsætningen for det unge hold er

dem også har vist i kampe for både serie 2 og 3. Så

dog at blive i JS1, og i den forbindelse var dagens sejr

bare klø på, gutter!

en ny cheftræner. Aktuelt rækker 12 point efter otte

www.gugboldkub.dk
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NYT FRA VENNERNE
Af Benny
derfor er vi også gået i gang
med atNygaard
sondere marke-

Det går godt lige nu – men der er også meget
at glæde sig til

det for mulige nye trænere, som kan supplere vores

Efter et år uden sociale arrangementer glæder vi os

allerede dygtige folk.

voldsomt til forhåbentlig at kunne afslutte forårssæ-

Vi har gang i noget godtMANDAG
i Gug Boldklub,
DENog det er et

sonen med en fest. Det bliver også herligt at byde
velkommen til MatchDay igen, når restriktionerne tillader det – og det passer næsten med åbning af det
nye fan- og eventområde. Det bliver et kæmpe aktiv
for klubben ved events og kampafvikling, og jeg er så
spændt på at se det færdige område. Vi glæder os

v/ Charlott Strauss

også til at tage imod det talentfulde kuld af U17-spillere, som fra sommer bliver U19-spillere og dermed

Gugvej 79, 9210 Aalborg SØ
Telefonsom
98 gerne
14 93
44at prøve kræfter med
U16-pigerne,
vil op
info@rokokoblomster.dk
seniorfodbold
fra sommer af. Vi har derfor en god tro
træder ind i seniorafdelingen. Det samme gælder

Bestyrelsesmedlem
VETERANAFTEN

privilegium at være med 25.
på den
rejse!
FEBRUAR
2019

KL. 18.30

Forza Gug BK!

Det er lykkedes Arbejdsgruppen at få en særdeles god og interessant aftale i hus med en velkendt gæstetaler, nemlig formanden for AaB - og
DBU, Jesper Møller.
Der venter således deltagerne en særdeles interessant aften forude, hvorunder der bliver mulighed for at komme helt tæt på toppen af dansk
fodbold.

på, at afdelingens vokseværk ikke stopper endnu, og

www.rokokoblomster.dk

Reperation og service
af alle bilmærker

Vidste du f.eks., at DBU p.t. har ca. 1.600 klubber med godt 300.000 aktive fodboldspillere på
forskellige niveauer. Det er derfor en ret så krævende 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 inden for fodboldverdenen, både lokalt og globalt.
Manden i centrum, Jesper Møller, er nemlig denne aften på banen - i Gug Boldklubs klubhus.
Indbydelser udsendes lidt inde i det nye år, men
nu ved I altså besked derude!

18

34

www.gugboldkub.dk

www.gugboldklub.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 er rart at være lidt på forkant, så se lige her:

HVAD SKAL DER SKE?

HVORNÅR?

Generalforsamling Gug Boldklub

Udsat – følg info på hjemmesiden

Generalforsamling Gug Boldklubs Venner

Udsat – følg info på hjemmesiden

RECEPTION
– Gug Boldklubs Venners 50 års jubilæum

Tidspunkt oplyses på hjemmesiden

MatchDays

Udsat – følg info på hjemmesiden

Gug Footballcamp

Uge 26

Gugløbet

Søndag den 22. august

Markedsdag 2021

Aflyst

Fotografering til julekalenderen

Onsdag den 1. september kl. 16:45

Gade- og firmaturnering

Fredag den 3. september kl. 17:00

www.gugboldkub.dk
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KORT NYT
GADE- OG FIRMATURNERING
TIL SEPTEMBER

gen, der kunne følges via link på gugboldklub.dk og

Så er det nu, du skal samle gaden eller din virksomhed

i en jyllandsserieklub.

Facebook. Ikke ligefrem hverdagskost med den slags

til den sjoveste og hyggeligste event i Gug Boldklub.
Fredag den 3/9 kan du deltage i klubbens nye Gadeog firmaturnering. Tilmeld din gade eller virksomhed
og bliv ét af max. 30 hold, der deltager om fede og
sjove præmier. Kom gerne i hjemmelavede holdtrøjer
eller bestil spillesæt hos Sport24 Teamsport.

GUG BK SKIFTER TIL SPILLETRØJER I PINK
Ingen 1. april uden lidt fake news på gugboldklub.dk.
Nyheden var i år, at Gug BK’s tøjsponsor fra CRAFT
har insisteret på, at Gug BK’s spilletøj skal ændres
markant, således at alle hold fremover skal spille helt
i pink. Også stadionnavnet skal ændres til SKJØTT
Pink Arena.
De fleste fangede pointen, mens enkelte gik helt i sort

TJEK DEN NYE INFO-SKÆRM

over nyheden…

Stadioninspektør Kasper Krogh har med hjælp fra
DBU arbejdet hårdt på at få en ny moderne aktivitetsoversigt på info-skærmene op at køre. Og nu er
den her sgu’!
På aktivitetsoversigten kan du se kampe, baneoversigt, tildelte omklædningsrum, dommeromklædning
og endda ’live-score’ på udvalgte kampe.
Informationerne kan ses i klubhuset på diverse skærme og flere steder på klubbens website.

GUG BK – NU MED LIVESTREAM
Gug BK har været helt fremme i fodboldstøvlerne og

20

live-streamet fra flere af jyllandsserieholdets kampe.

NY FACEBOOKSIDE I LUFTEN

COVID19 og tilskuerforbuddet gjorde, at klubben gik

Gug Small Stars er en ny facebookside, hvor spillere,

nye veje og vores teknikkyndige stadionspeaker Ja-

trænere og ledere fra børn- og ungeafdeligen kan

cob Juul Pedersen stod for hele set up’et til streamin-

lægge en kort historie op omkring en god oplevelse

www.gugboldkub.dk

ifm. kamp eller træning. Planen er, at siden skal være
en platform med et liv af fortællinger om situationer,
scoringer, resultater m.m. fra klubbens hverdag.
Klik ind og like siden allerede i dag.

SKJØTT TØMRER & SNEDKER APS
BLIVER NY STADIONSPONSOR
Gug Boldklub af 1954 og SKJØTT Tømrer & Snedker
Aps. har indgået et samarbejde over de næste fem
år, hvor firmaet vil være synlig i og omkring klubben,
på vores sociale platforme og ikke mindst som navnesponsor på klubbens stadion. Således skal vi de
næste fem år vænne os til at sige SKJØTT ARENA i
Gug Boldklub.

KLUBHISTORIE
Klubbens webredaktør har researchet sig frem til en

Tjek de seneste
opdateringer på

gugboldklub.dk

af de manglende formænd i klubbens lange historie.
Formandsnavnene i årene fra 1956-1960 har længe
været ubekendte, men via SIFA’s arkiver er Richard
Christensen, der var formand i 1956, fundet frem.
Kender du til klubbens historie fra 1957-1960 så gi’
et praj.

www.gugboldkub.dk
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ET FODBOLDEVENTYR
Af Camilla Olesen
Træner

Der var engang en fodboldglad gut, som gik rundt i
Gug Boldklub og tænkte: Alle de piger på 7-8 år, som
bor her, de skal da spille fodbold - men hvordan får
jeg dem til det?
Nu ved jeg det! Der skal være tre ting; solskin, masser
af bolde og afslutningsvis slush-ice i klubfarverne!
På dagen dukkede en del piger op og var så klar til at
være og lære i SOLSKIN, og der var masser af bolde.
Det var dengang, hvor klubhuset måtte være åbnet i
september 2020, og som lovet fik pigerne en klubfarvet slush-ice i rød og blå.
De følgende uger dukkede flere og flere piger op, og
de fortsatte deres glæde ved at lære, også da sæsonen rykkede indendørs. Men ikke alt var, som det skulle være, en pandemi blussede op igen og lukkede for,
at pigerne kunne være fysisk sammen om fodbolden.
Men den fodboldglade gut ville det anderledes og gav
ikke op. Der blev inviteret til “fodbold online hjemme i
stuerne” - op og ned af trapperne det gik, driblinger
foregik mellem stole og borde, og endda små fodboldquizzer blev afholdt.
Pigerne kløede på og tog imod de nye udfordringer
med oprejst pande, men savnede at komme ‘på græs’
- heldigt for dem kunne det ske tidligt i marts, da pandemien var aftagende, og Gug Boldklub havde en
bane med kunstgræs.
Her mødte stadig flere og flere piger op - trods regn,
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sne og slud. Midt i april kom pigerne og den fodboldglade gut på “rigtigt græs”. Stor var glæden, og humøret var højt hos dem alle, og der blev igen gået til den
med driblinger, finter, vendinger og meget andet.
Holdet er ungt og nyt og har bare kløet på med krum
hals, uanset hvad pandemi eller andet har budt dem.
Uge efter uge er holdet bare vokset og vokset og tæller nu 27 fodboldglade piger, som er enormt engageret
til hver eneste træning, og som elsker at lære og tilegne sig flere og flere fodboldegenskaber. Smilet er
også bare vokset og vokset hos den fodboldglade gut.
Meeenn helt glad var han nu ikke - for hvad var nu det?
Pigerne var glade og topmotiverede til hver eneste
træning – men det kunne mærkes, at de endnu ikke
følte sig som ét hold. Hvad kunne hjælpe dem med til
at få følelsen af at være ét hold og stå sammen? Det
kunne et sæt ens træningstøj/hættetrøje. Så fællesskabsfølelsen og holdfølelsen trods alle de udfordringer, de har mødt på deres, indtil nu, korte fodboldrejse
for alvor kan etableres. Og vise alle andre, at de er en
del af Gug Boldklubs sejeste pige-fodboldhold - både
i skolen og ude til kampe, som de dog fortsat ikke har
prøvet grundet pandemien.

U7-8 Piger, der fejrer Olivias fødselsdag

U10 DRENGE - Et fantastik
fodboldfællesskab med plads til flere
Af Jesper Dahl Nielsen
Træner

Gensynsglæden var enorm, da U10 Drenge slap fri af
online-træning og igen blev lukket ud på banerne ved
Gl. Vissevej. Trods den udfordrende nedlukning har
alle drengene fastholdt engagementet for fodboldfællesskabet, og det høje humør vidner om et fantastisk
et af slagsen.
Måske fordi vi har plads til alle. Her trives både ham
med ambitioner og drømme om højeste niveau, ham
der bare gerne vil have det sjovt med vennerne og alle
dem midt imellem. I alt har vi knapt 30 drenge fra både

Byplanvejens skole, Skipper Clements skole, Dall skole, Seminarieskolen - og naturligvis Gug skole.
Efter sommer tager vi så trinnet op til 8-mandsfodbold. Et andet spil, som giver ønsker om, at endnu
flere vil slutte sig til vores fantastiske fodboldfællesskab. Der er som sagt plads til alle. Også hvis du er i
tvivl, om fodbold er sagen, eller om Gug Boldklub har
de rammer, som passer til dine ønsker og behov. Kom
forbi til en prøvetræning og føl fællesskabet an.
Vi starter altid træningen med at alle mand hilser på
hinanden - og slutter i øvrigt af på samme vis. Det er et
fast ritual, og vi tror på, det giver godt grundlag for fællesskabet på tværs af skoler, niveauer, ambitioner osv.
Så vi står altså klar til at hilse dig velkommen også.
Indtil da spiller vi videre for fuld glæde. Med sved på
panden og smil på læben.

Kvikke U10 Drenge klar til kamp

www.gugboldkub.dk
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Hvert år støtter vi mere
end 1.000 små og store
lokale aktiviteter og
foreninger.
Og dét bliver vi ved med.
Stolt hovedsponsor i Gug Boldklub.

Du er ekspert i dit liv.
Vi hjælper dig med
økonomien.
Hvad enten du har brug for nye løsninger eller friske
øjne på dine finanser, så er vi klar til at hjælpe dig
med at få mest muligt ud af din økonomi.
Book et møde på 96 30 33 00.

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

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!

S-Sport v/Henrik Studsbjerg

Vi sælger 90% af de
kun 65 dage på at

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

Ring til os i dag p
uforpligtende sa
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Glimt fra historien
Redaktionen har været i arkiverne og fundet to sjove
fotos fra historien. Denne gang fra 1956; blot et par år
efter Gug Boldklubs stiftelse i 1954.

(Fotos er lånt fra Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske
Arkiv / arkiv.dk).

Old Boys fodboldholdet i Gug 1956.
Fra venstre:
Johannes Rasmussen, Hjalmar Christensen, Peder Sørensen, Christian Overgaard, H. Knudsen Krebs, Chresten

Madsen, Stationen, Sigfred Christenen. Foran: Jens
Frederiksen, Alfred Larsen, Jens Chr. Pedersen.

Gug fodbolddrengehold på anlægget i
Sdr. Tranders, 1956. ‘Fritz skyder på mål’

www.gugboldkub.dk
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SEJR OVER CORONA, FOOTBALLCAMP
OG LEG MED BOLDEN
Af Emil Adelborg
Træner
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mere til, at vores nye spillere føler, at Gug Boldklub har
så meget at byde på.
En stor tak skal der lyde til forældre og sponsorer, som
er med til at gøre, at drengene har/får nogle gode oplevelser og muligheder. Og så synes vi, at det er ret
sigende for afdelingen, at hele 26 drenge deltager på
årets Gug Footballcamp.

U11 DRENGE
– VI HAR VUNDET OVER CORONA!

GUG FOOTBALLCAMP – NÅR NYE HØJDER!

Som alle andre spillere og hold rundt i Danmark har
U11-afdelingen også lidt under pandemien, men vi
valgte at tage kampen op, og mener selv vi vandt
kampen!
Trænerne lavede en struktur, som var baseret på selvtræning, intern konkurrence og to ugentlige online
træningspas. Den online træning blev en stor succes,
hvor den stod på 30 minutters fysisk træning og 45
minutters teknisk træning fra stuegulvet. Og drengene
gik virkelig til opgaven, som var det en normal træning
– respekt for det! Da klubben åbnede op for træning
igen, så var vi hurtigt ude på banerne, først i meget
små grupper, som så heldigvis gradvist blev større og
større, indtil vi kom tilbage til den ”normale” træning
igen, og det er ret tydeligt, at drengene har savnet fod-

Sidste år måtte vi tage til takke med Gug Footballcamp i efterårsferien. Men i år er vi tilbage i den første
uge af skolernes sommerferie, og det bliver med fuld
styrke!
I år har vi været lidt mere direkte ude ved holdene, og
det virker virkelig til at have båret frugt, for når alle spillerne fra U5-U13 vil være at finde på anlægget onsdag
d. 30 juni, så vil hele 210 spillere (!) og et hav af trænere, assistenter og frivillige være til stede på Gammel
Vissevej – vi tør godt love årets største fodboldfest –
og vi glæder os som aldrig før. Derudover er det fantastisk at se den store mængde af pigespillere i Gug
Boldklub, som også har valgt at deltage i ugen. Det
gør os meget glade og stolte.
Der skal lyde en enorm tak til vores samarbejdspart-

bolden og det sociale aspekt.
Vi har som afdeling spillet en masse private træningskampe, og da turneringen startede op kunne vi stille
med tre hold, der spiller i henholdsvis U12A1, U11A2
og U11C, og som alle leverer nogle meget fine præstationer.
Drømmen var at deltage i Nørhalne Cup og AB Cup
(Gladsaxe), men det har Corona-situationen sat en
stopper for, så drengene må ”nøjes” med en tur til København d. 4.-6. juni, hvor den blandt andet står på et
dobbeltopgør mod FC København og Greve Fodbold
samt møde med et par andre dygtige hold. Vi håber, at
turen kan give det sociale et boost og bidrage endnu

nere og sponsorer: CEGO, Teeshoppen, Aabo & Sørensen, Inopower, CRAFT, Willicon, Netto, REMA og
Sport 24, som alle er med til at gøre denne uge mulig
– det er fantastisk og ret rørende at se den enorme
støtte vi oplever!
Vi er lige nu i gang med at planlægge detaljer omkring
ugen og vil løbende afsløre lidt detaljer på vores Facebook-side ”Gug Footballcamp”, som man naturligvis
bør følge.
Så kig endelig forbi anlægget i uge 26 og oplev et fantastisk fællesskab og en masse unge mennesker, der
deler en fælles passion for verdens bedste spil i en
fremragende klub!

www.gugboldkub.dk

U2-U4 – LEG MED BOLDEN
De ”træner” om søndagen, når de fleste teenagere
stadigvæk sover, og pensionisten bringer de fire rundstykker og smørkagen hjem til køkkenet, hvor duften af
friskkværnet kaffe har spredt sig. Kl. 09.00 på søndage
fløjtes der roligt til andagt på Gammel Vissevej, og i
forskelligt tempo trisser de yngste medlemmer i klubben hen omkring træneren. Nogle med mor eller far i
hånden og andre med bolden limet til de alt for store
støvler, som er blevet arvet fra de ældre søskende. De
yngste har ikke engang rundet to år, og de ældste har
levet dobbelt så lang tid som de to-årige. I 45 minutter

leger de med bolden, griner de, bevæger de sig rundt
på stationerne og spiser og drikker de en del. De fleste
kommer igen og flere er kommet til, hvilket betyder at
gruppen er oppe på næsten 25 friske børn hver gang,
og mere end 40 børn har været forbi ”leg med bolden”.
Alle er velkomne. Dog skal det siges, at det er yderst
vanedannende, og man skal regne med, at ens barn
hurtigt bliver en fast bestanddel af klubben i blåt og
rødt.

Leg med bolden

www.gugboldkub.dk
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Falafel House nu i Gug
Falafel House er blevet sponsor I Gug Boldklub, og de
vil derfor gerne I Juni 2021 give følgende tilbud.
Ved køb af Falafel nr. 1 til 9 på menu kortet, vil der
være en GRATIS 0,33 cl. Sodavand el. vand med I prisen.
Dette kan ske ved at aflevere denne annonce
ved Falafel House på Grønlandstorvet. Der kan bestille
op til 4 falafel med drikkevare pr. afleverede annonce.

Vores kompetencer: Revision og regnskab.
Bogføringsassistance hos dig eller på vort kontor.
Budgettering, skatte - og økonomirådgivning, kurator i forbindelse med
virksomhedskonkurser, skønsmand i retssager, ad hoc opgaver m.v.
Uforpligtende møde: Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde
hvor vi kan få en snak om dine ønsker og krav hvorefter vi kan give dig et uforpligtende tilbud.
Mødet er naturligvis uden omkostninger for dig.

RN - Revision Nordjylland ApS
Tom Picano, Registreret revisor, FDR
Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ . Tlf.: 70 70 19 00 - 40 37 11 88 . www.revisionnordjylland.dk
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JS-TRÆNEREN HAR ORDET
Af Kasper Stiller
Træner

Året startede lidt utraditionelt. Covid-19 satte sine
begrænsninger i opstarten, så gutterne kridtede løbeskoene flittigt i januar og dele af februar.
Vi stiftede bekendtskab med online-træning, og da vi
endelig kom på ”Kunsten” igen, var det i grupper af
4-5 stykker. Truppen havde dog ændret sig lidt siden
efteråret. Vi sagde nemlig bl.a. farvel til Daniel Moth,
der var en stor profil for os. Han var dirigenten på
midtbanen og vel en af de bedste og vigtigste spillere
i efteråret. Derudover er Olsen og Simon Frederiksen
trappet ned og gør sig nu på vores S3-hold.
Ind har vi så fået Kevin Kaleb Nielsen fra Vejgaard. En
ung og spændende højre back, der virkelig har taget
store skridt i løbet af foråret.
Derudover har vi rykket “Fupper”, Frederik Olsen, fra
vores U17-hold op som en fast del af JS- truppen.
”Fupper” har været en del af start-11’eren i de første
fire kampe og scorede sejrsmålet til 2-1 i den første
kamp mod Hjørring. Der er krummer i den dreng, og
hans udvikling bliver spændende at følge.
Banerne blev åbnet op, og jagten på en ny konstellation på midtbanen var gået i gang. Uheldet rammer
os dog desværre, da forsvarsgeneralen, Jonas P, kommer uheldigt til skade med sit knæ under en træning.
Sammen med Moth havde han været en vigtig lederfigur på banen og er dermed et stort tab for os.
Nu skulle holdet finde en ny rytme, og nogle spillere
skulle findes deres rolle, som ledere på holdet. Marc
Dahl og Kaalbye er virkelig trådt i karakter og er vokset

enormt og fået virkelig stor værdi for holdet. I Jonas’
fravær har Klitgaard virkelig taget en lederrolle i forsvaret. Og Anton og Joe har fået nye - og større roller - på midten, som egentlig virker til at passe dem
bedre. Det er spændende at se og arbejde med den
udvikling, spillerne går igennem lige nu. Vi vokser individuelt og som hold. Vores bundniveau er dalet, hvilket
er naturligt. Men vores spil er mere frigjort og flydende.
Det er dog en utraditionel sæson vi er i gang med.
Savnet til de trofaste tilskuere og mange frivillige, der
skaber den unikke stemning til MatchDay, er stort. Og
vi savner fællesskabet samt det sociale på tværs af
holdene.
Jeg håber således, at vi snart kan ses på Skjøtt Arena
igen.

JS-firkløver på bænken - som tilskuere til U17-kamp
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SERIE 3 OG 3. HALVLEG
Af Torben Uttrup Andersen
Træner

Efter serie 4 holdet sluttede efteråret med en fantastisk stime af kampe med rigtigt mange sejre og et par
enkelte uafgjorte kampe, endte det med en flot oprykning til serie 3. (den 3. halvleg har vi stadig til gode).
Derfor hedder udfordringen i dette forår serie 3, hvor
blandt andet vores ærkerivaler, der spiller i lyseblåt ligger med deres 1. hold. Det viser lidt om den udvikling,
vi som klub har været igennem. Det er ikke mange år
siden, vi kæmpede i samme række med hvert vores 1.
hold, så der må vi sige, at vi er lykkedes med at skabe
en bredde i vores seniorafdeling.
Efter oprykningen har vi set en stor tilstrømning af spillere, der tidligere har båret Gug-trøjen både på 1. og 2.
holdet, hvilket er fantastisk at se og endnu en bekræftelse af, at vi som klub tilbyder noget, man har lyst til
at vende tilbage til. Derudover er der og så kommet en
del nye spillere udefra, som vil være med til at sætte sit
præg på holdet i fremtiden.
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Så helt generelt ser det rigtigt fint ud omkring vores
serie 3-hold. Og dermed er dette også med til at give
vores nye serie 6-hold de bedste forudsætninger for at
præstere godt i deres række.
Som tredje hold i klubben vil vi selvfølgelig gerne vinde
alle vores fodboldkampe, men der skal bestemt og så
være plads til øl, hygge og fællesskab.
I den forbindelse har vi mødt den hårdeste modstander, vi nogensinde har set – nemlig covid19.
Denne pandemi har desværre gjort, at opstarten ikke
har været lang, hvilket ikke har været godt for formen.
Derudover har den gjort rigtigt meget ved vores muligheder for virkelig at fejre vores sejre og skabe det
fællesskab, som giver point i weekenderne.
Vi har gjort alt, hvad vi har kunnet for at skabe dette
fællesskab og har hygget os inden for de restriktioner,
der er udstukket fra regeringen, så jeg vil mene, vi har
gjort det ”nogenlunde”. Men vi savner helt bestemt
vores omklædningsrum og den fantastiske kolde
sejrsbajer (eller gravøl) efter kampene.
Vi sender fra Serie 3-holdet god karma til samtlige
andre hold i klubben og ønsker alle en fremragende
sæson. Og så håber vi på, at vi har fået bugt med pandemien til sommer, så vi endelig kan samles til et brag
af en afslutningsfest på tværs af alle vores hold. Det
tror jeg sku’, vi trænger til.
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Bes

ScandiHills
Camping & Outdoor

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

Vil du ha’ solgt din bolig?
7 butikker - 1 salær

- Aalborg Kommunes mest
sælgende ejendomsmægler!
Porsvej 2, 1. sal - 900 Aalborg - Tlf. 9816 9022 - info@budolfi-grafisk.dk

Nybolig Palle Ørtoft - 9814 9544
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SIDEN SIDST
– LIDT NYT FRA VENNERNE
Af Benny Nygaard
Bestyrelsesmedlem i
Gug Boldklubs Venner

JULEKALENDERE OG JULETRÆER
Covid-19, som sidste år overraskede hele verden, har
siden sidst også påvirket aktiviteterne hos Vennerne
en del. Nogle af den forløbne vinters faste aktiviteter
er dog gennemført så nogenlunde – og med gode resultater. Konkret var det salg af julekalendere og juletræer, der sikrede os pæne overskud.
For andet år i træk blev alle julekalendere solgt af de
dygtige små U8- og U9-fodboldspillere i klubben – efter en imponerende indsats fra både de små, og ikke
mindst deres trænere og ledere, der styrede det hele
superflot. STOR TAK til jer alle for det!
Også salg af juletræer blev en succes, synes vi selv –
med en fremgang på ca. 40 % i forhold til året før. Med
henblik på frem over at forbedre forholdene omkring
salget har vi først på året købt ”en blyantspidser”, der
hurtigt og nemt kan tilpasse roden på et juletræ, så
dette nemmere kan sættes på en juletræsfod. Den
service, vi hermed kan tilbyde, håber vi, de mange
købere bliver glade for. Vi har ligeledes købt et nyt partytelt, som vi vil sætte op på klubanlægget, så vi derfra kan gennemføre salg – og tilmed tilbyde køberne
forfriskninger.
De to indkøb – ”blyantspidseren” og partyteltet – blev
mulig, da vi meget overvældende blev tilbudt en flot
donation fra Rema1000-købmanden her i Gug, Danny
Tjell, til indkøb af såkaldte ”effekter”. Og det blev så de
to gode indkøb, det endte med.
Og det er planen, at den flotte gave fra Rema1000,
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Gug skal markeres og fejres – formentligt når vi atter
skal sælge juletræer sidst på året!

GENERALFORSAMLING
Vores årlige generalforsamling skulle planmæssigt
have været gennemført her i foråret, men covid-19 og
forsamlingsforbud har jo forhindret dette. Force Majeure, må det vel være!
I skrivende stund har bestyrelsen endnu ikke taget stilling til, hvornår det så kan blive, men det må vel rykke
tættere på, må man vel tro.
Gug Boldklub har – af samme årsag - heller ikke afholdt den årlige generalforsamling, men vi læner os
op ad dem, tidsmæssigt. Og indkalder naturligvis alle
gode medlemmer, når vi forhåbentligt snart er på sikker grund.
Til orientering kan det dog allerede her oplyses, at
kassereren, Lars Fischer, for længe siden har lavet
regnskabet for 2020 – og fået det godkendt hos revisorerne. Så vidt, så godt!

VENNERNES 50 ÅRS JUBILÆUM
Tænk, torsdag den 22. april, var det 50 år siden, at
gode klubfolk fik den særdeles gode idé, at Gug Boldklub havde brug for en støtteforening. Entreprenør
Jørgen Poulsen satte sig for bordenden sammen med
bankmændene Axel Nøhr og Knud Erik Spanggaard
samt nogle flere af datidens lokale ildsjæle. De største
og mest kendte aktiviteter, de søsatte dengang, var

den årlige byfest ”På hat med Gug”, som i en hel uge
om sommeren i flere år satte Gug på den anden ende
– med tivoli, levende musik og dans i det store øltelt
for de voksne – og diskotek for de unge. De festlige
arrangementer – i øvrigt i samarbejde med Gug Boldklub - gav pæne overskud, som kom Gug Boldklub til
gavn. Desværre løb tiden fra den slags arrangementer,
så nu om dage må Vennerne nødvendigvis fungere noget anderledes.
Bestyrelsen har aftalt at fejre begivenheden – 50 års
jubilæet. Hvordan og hvornår, dette nu kan blive, afventer – som så meget andet – normale tider efter covid-19. Men bare vent, nyt herom vil blive oplyst - en
dag, inden længe forhåbentligt!

SOMMERENS MARKEDSDAG ER AFLYST
Covid-19 får skyld for meget! Således også for, at
bestyrelsen har besluttet, at der heller ikke holdes en
markedsdag i år. Usikre forhold omkring et arrangement af denne slags er årsagen dertil – kombineret
med, at klubanlægget p.t. er under ombygning med
en ny fan- og eventzone, som netop dækker området,
hvor markedsdagens aktiviteter normalt har været
placeret. Som altid – der kommer et nyt næste år, så
mon ikke vi til den tid kan mødes igen – til en hyggelig
dag på Gug Stadion, der i øvrigt nu er blevet omdøbt
til Skjøtt Arena.
Baggrunden for navneskiftet er, at firmaet Skjøtt Tøm-

kan komme alle i klubben til gode. Således gav vi f.eks.
sidste år godt 140.000 kr. til et nyt køkken i klubhusets
overetage. En investering, der nu har givet os alle et
velfungerende køkken, som er up-to-date med inventar og nye hårde hvidvarer. Som det vil fremgå af vores
regnskab for 2020, der fremlægges på den snarlige
generalforsamling, har det store tilskud dog betydet,
at vi kommer ud med et underskud på ca. 60.000 kr.
Vi kan dog allerede nu røbe, at regnskabet for 2021
formentlig vil vise et endnu større underskud. Men tab
ikke modet, for der er en rigtig god forklaring derpå.
Nemlig, at vi lige har givet 250.000 kr. gode danske kroner til Gug Boldklubs projekt Ny fan- og eventzone, der
netop i disse uger er ved at blive etableret. Vi er blot
en af de store sponsorer i dette projekt, men er meget
glade for, at vi endnu en gang kan komme på banen
og vise, at når Gug Boldklub har behov for økonomisk
hjælp, så er vi klar.

BLIV MEDLEM
Nu, du har læst om vores gode gerninger, så får du måske lyst til også at komme med på holdet – i Gug Boldklubs Venner. Dette gøres meget nemt – ved at kontakte en af os i bestyrelsen, f.eks. via Gug Boldklubs
hjemmeside – www.gugboldklub.dk/info/venner/
Det koster kun 150 kr. – om året.

rer og Snedker Aps. og Gug Boldklub for nylig har indgået et femårigt sponsorat.

GODE GAVER
Hen over årene uddeler Vennerne – som formålet med
foreningen jo er - tilskud til forskellige gode aktiviteter i
Gug Boldklub, og herunder ofte tilskud til, at ungdomshold kan deltage i turneringer rundt om i Dannevang.
Endvidere ydes der tilskud til større investeringer, der
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eller kig ind i
afdelingen i Vejgaard.

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

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

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

Bavnehøj 15 Visse – 9210 Aalborg S
Tlf: 40 78 97 1
Mail: bentenygaard@gvdnet.d
B
Bente
Nygaard
www.foreverbentenygaard.d
Selvstændig
Fore
Selvstændig Forever Forhandler Cvr. 272252
Velvære, balance,
indre og 15
ydreVisse
sundhed
Bavnehøj
– 9210
Aalborg 15
SØ Visse – 92
Bavnehøj
Med Aloe Vera kommer du langt!
Tlf: 40 78 97 11
Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
Mail: bentenyga
www.foreverbentenygaard.dk

www.foreverbe
Bente Nygaard
Cvr. 27225268

Gugvej 176 - 9210 Aalborg SØ
Tlf. 6143 4344 - www.arlington.dk

Selvstændig Forever Forhandler
Bavnehøj 15 Visse – 9210 Aalborg SØ
Tlf: 40 78 97 11
Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk
Cvr. 27225268

VI STØTTERwww.gugboldklub.dk
DIN KLUB!
Når du som medlem af
Gug Boldklub sælger bolig gennem Nybolig Palle
Ørtoft, får du 2.000 kr i
rabat på salæret!
Åbningstider

Alle dage kl 11:00 - 21:00

FÅ 2.000
I RABAT KR
P
SALÆRETÅ

Derudover får klubben
også en kontant bonus
på UDBRINGNING Kl. 12.00 - 21.00 Ved køb for mindst 200,GRATIS
kr. 2.000. - Det kan blive
til mange penge, såHappytimespizza
husk
www.Happytimespizza.dk
det nu!

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

Ring til os i dag på tlf. 9814 9544, og bestil en gratis og
uforpligtende salgsvurdering hos din lokale mægler!
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TÆTTERE PÅ VORES SPONSORER
Af Nikolas Nørby
Bestyrelsesmedlem

RealMæglerne Brian Harbo er
sponsor i Gug Boldklub, og virksomhedens engagement er stort
og ærligt. Jeg har derfor mødt Brian Harbo til en dialog
omkring vores samarbejde og ikke mindst udvikling.
Drivkraften i samarbejdet er drevet af lokalt engagement og en lyst til at bakke op. Dette er synligt, idet
dele af familien selv spiller fodbold i klubben, og det
giver mange gode oplevelser og kammeratskaber. Således oplever jeg en aktiv tilgang til samarbejdet og en
lyst til udvikling i samspil med Gug Boldklub.
Brian Harbo bor og driver forretning i Gug, og for ham
og hans virksomhed er det vigtigt, at der er en god
skole, et godt handelsliv og ikke mindst gode fritidsmuligheder i Gug og Visse. Derfor støtter Brian Harbo
gerne op om alle slags foreninger i området.
Brian Harbo har også bemærket, at der bliver gjort et
stort og proaktivt frivilligt arbejde i Gug Boldklub, og

Brian Harbo bag skrivebordet

oplever klubben som meget attraktiv og som en stor
del af foreningslivet i lokalområdet.
Brian Harbo oplever genkendelige værdier i klubben.
Han ser ordentlighed samt ærlighed, og at der er plads
til alle som grundlæggende værdier. De værdier afspejles også i RealMæglernes eget værdisæt. Derfor
støtter Brian Harbo også gerne op om klubben, så det
gode arbejde kan fortsætte, og mange unge mennesker fremadrettet også kan få de gode oplevelser, Brian
og hans familie har haft i klubben.
Fra klubbens side skal der lyde en stor tak til Brian
Harbo for hans engagement i klubben. Virksomheden
bidrager til at forløse det store potentiale i bydelen og i
klubben. Støt derfor lokalt!

Brian Harbo foran butikken på Sønder Tranders Vej.
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Vi giver bygninger
og anlæg liv
El

VVS

Ventilation

Brand &
Sikring

Sprinkler

Energioptimering

Lundeborgvej 21 · 9220 Aalborg · Tlf. + 45 9933 4455 · aalborg@bravida.dk · www.bravida.dk

DIN
LOKALE
GOURMET BUTIK

GUGVEJ 184
WWW.MUMSSHOP.DK
Telefon 98125017
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BESTYRELSEN
Formand
Henrik Gaardsøe
Tlf. 51 14 26 66
henrik.gaardsoe@cembrit.dk

Næstformand
Jonas Thimm Jensbye
Tlf. 41 18 09 10
seniorformand@gugboldklub.dk

Kasserer
Helle Bruun Nielsen
Tlf. 23 39 18 83
gbkasserer@gugboldklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Egeberg Olesen
Tlf. 40 28 75 95
andersbo2@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Nikolas Nørby
Tlf. 24 21 58 99
nikolas.norby@newwave.dk

Suppleant
Jeppe Kjærgaard
Tlf. 40 55 28 50
mesterjeppe@gmail.com

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

22 21 09 44
Studs Marketing
27 73 73 77
Kasper Krogh
20 92 60 70
Kristian Møller Andersen
20 12 67 98
Jørn Axelsen
Gammel Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ
27 73 73 77
Kasper Krogh

henrik@s-sport.dk
inspektoer@gugboldklub.dk
kma@stofanet.dk
jaxelsen@stofanet.dk
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 5. november 2021.
Næste nummer udkommer ca. 1. december 2021.
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

Vi tænker på klimaet!
Hos RealMæglerne er klimaet et vigtigt fokuspunkt. Det er det
fordi boliger og byggeri, ifølge Energistyrelsen, står for 40 pct. af
Danmarks samlede energiforbrug.
Derfor planter vi ét træ fra køber og ét træ fra sælger for hver
bolighandel i kæden.
Et godt dansk bøgetræ kan optage og binde 3,5 kg. CO2 om året.
Har du prøvet RealMæglernes klimaberegner?
Den ﬁndes her: https://klimaberegner.realmaeglerne.dk/
Min klimaberegner hjælper dig til at vælge de
rigtige løsninger, når du energiforbedrer din bolig
og omregner den mængde CO2, som din forbedring
skåner miljøet for, til antallet af træer, som årligt kan
optage den samme mængde CO2.
RealMægler Folkeskoven ﬁndes på Allershøjvejen
i 4621 Gadstrup ved Tune.

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

