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FRA REDAKTIONEN
- OM GUMMIGRANULAT, ATMOSFÆRE OG LIVET I CYBERSPACE

ste skud på stammen er vist nok en bane i Nibe 
Boldklub-regi.

I den forbindelse kan jeg dog ikke lade være med 
at dryppe bare lidt malurt i bægeret. En nyhed 
på DR i maj måned med overskriften ’Hvert år 
forsvinder 1.500 tons gummigranulat fra dan-
ske kunstgræsbaner ud i naturen. Eksperter er 
bekymrede’ bør give stof til eftertanke. Også i  
Gug findes det sorte gummigranulat ikke kun, 
hvor det bør være. Men den sag tager Aalborg 
Kommune sig vel af!?

Ud over banedelen er der lige nu gang i en 
 større omlægning af klubhusomgivelserne, hvor 
petanque klubben bl.a. flyttes til forsiden af klub-
huset, og de øvrige arealer omkring klubhuset får 
en ansigtsløftning. Det gælder ikke mindst par-
kerings området, som får en særdeles tiltrængt 
hovedreparation. 

Vi har således meget snart et totalanlæg i absolut 
topklasse! 

MATCHDAY FOR HELE KLUBBEN
En anden ting, som (igen) er værd at nævne, er 
hele MatchDay-konceptet, hvor seniorudvalget 
med god opbakning fra klubben som helhed har 
gjort noget, som de fleste anså som nærmest 
en umulighed. Nemlig at skabe atmosfære med 
masser af tilskuere til vore Jyllandsserieholds 
kampe. Jeg har vist nævnt det før andetsteds, 
men det har på alle parametre været en fed op-
levelse at gå til JS-bold i Gug i 2018. 

Ungdomsafdelingen er involveret via bolddren-
ge, de andre seniorhold er der og bakker op, Gug 
Boldklubs Venner står for salg af flotte kamp-
programmer/pølser/øl/vand, og så kommer der 
faktisk også en hel del almindelige Gug-borgere 
forbi. Så det er ikke kun, som tidligere, en intern 
senior afdelingsaffære, når førsteholdet spiller. 
Nix. Hele klubben er med omkring konceptet.

Af Kristian Møller Andersen

Hvis man gør status over 
2018 med Gug Boldklub- 
briller - og det er vel tiden her 
sidst i november - så falder et 
par sager i øjnene.

ET ANLÆG I TOPKLASSE
For det første har vores anlæg undergået en fan-
tastisk forvandling særlig det seneste år. Helt 
klart til det bedre. Vi har lige nu seks baner fordelt 
på tre baner ind mod klubhuset og tre baner syd 
for Egnsplanvejen. Derudover en 3. generations 
kunstgræsbane og fire minibaner. 

Bekymringerne hos nogle ift. et nyt anlæg delt af 
Egnsplanvejen er for mig at se gjort til skamme. 
Faktisk opleves de nye baner syd for Egnsplan-
vejen i højere grad end de tidligere baner 5 og 6 
som en del af anlægget. At man visuelt kan se 
banerne fra klubhuset betyder en hel del. 

Okay, det er ikke superoptimalt, at man skal ud 
af anlægget og under Egnsplanvejen for at kom-
me til de nye baner 9, 10 og 11, men det er til at 
leve med. Og så er der spørgsmålet om, hvorvidt 
hegnet mod Egnsplanvejen er højt nok. Det kan 
diskuteres, men er vel blot en detalje, som evt. 
kan løses på sigt.

Særligt kunstgræsbanen har det seneste år  været 
et fantastisk aktiv for alle i klubben. En krølle på 
succeshistorien om kunstgræsbanen - Estadio 
Plastico som en af klubbens reportere har døbt 
den - er, at banen pludselig blev nærmest ’livs-
nødvendig’ efter en af de tørreste somre i mands 
minde. En sommer som gjorde, at store dele af 
anlægget blev lukket for boldspil i efteråret, efter-
som Aalborg Kommune gik i gang med at ’top-
dresse’ flere af græsbanerne. Ikke noget at sige 
til at endnu flere klubber i Storaalborg arbejder 
hårdt på at få en kunstgræsbane også. Sene-
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-   N Y T Å R S  M E N U  2 0 1 8   -

Igen i år, har vi sat det bedste sammen fra vores køkken for at gøre årets sidste aften til en fest!
I skal bare ”læne” jer tilbage og lade os tage over.

4 retter som alle er klargjort af vores kokke og kun skal varmes og anrettes.

- Udførlig vejledning og billeder til anretning medfølger.
Bestil ned til 2 personer.

Forret
Cremet hummer bisque med jomfruhummer, pancetta og grøn dild olie

Koldhævet brød fra eget bageri og syrnet smør med havsalt
 

Mellemret
Souffle af røget unghane med vilde svampe, ribs, sprøde kartofler og sherry gastrique

Valnødde ciabatta fra eget bageri og brunet smør med karse

 
Hovedret

Rosastegt oksemørbrad med bagt og honningglaseret selleri, gulerodspuré og balsamico løg
Gratineret kartoffel med ”Gammelknas” og reduceret peber sauce med piment 

 
Dessert

Mørk chokolade brownie med ganache, mango passion kompot og cremefraiche med polynesisk vanilje

Pris pr. couvert 400,-

Bestilling på tlf. 42 24 81 62 samt ændring af antal senest fredag d. 28/12-2018
Vi tager imod MobilePay eller kontantbetaling ved afhentning nytårsdag mandag d. 31/12

Adresse: Thomas Olesen Løkkens Vej 2, 9200 Aalborg SV
Maden kan afhentes i tidsrummet kl. 10.00 - 14.00

Husk at informere om ønsket afhentnings tidspunkt ved bestilling

Thomas Olesen Løkkens Vej 2, 9200 Aalborg SV    -   Mail: info@simon-s.dk   -   CVR: 38549936   -   Tlf.: 42 24 81 62   -   www.simon-s.dk
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Gugvej 176 - 9210 Aalborg SØ
Tlf. 9814 9444 - www.arlington.dk

Klinik for Fodterapi
Anette Arlington
Inge M. Giversen
Rikke Maul Riis

Christine Juul Nielsen
Statsaut. fodterapeuter

Bent Walther
Souschef 
Tlf. 9870 4402

Skift til en bank
der brænder for dig
Book et uforpligtende møde, hvor  
vi gennemgår dine muligheder på  
tlf. 9870 4400   
eller kig ind i  
afdelingen i Vejgaard.
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JCD også har sørget for en større opgradering 
af al teknik og IT, herunder vores informations-
skærme, i klubhus og cafeteria. Et løft som alle i 
klubben allerede nu har stor gavn af.

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

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

God jul og godt nytår!

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

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

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

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

Hjemmebanetrøje
Junior: 200,-
Senior: 240,-

Hjemmebaneshorts
Junior: 100,-
Senior: 120,- 

Udebanetrøje
Junior: 135,- 
Senior: 160,- 

Udebaneshorts
Junior: 100,- 
Senior: 120,- 

SPORTMASTER Aalborg Storcenter · Hobrovej 452 · 9200 Aalborg SV

Alle priser er inkl. 

klub- og SportMaster logo



AutoPartner - for en sikkerheds skyld

RABATAFTALE TIL MEDLEMMER AF

AutoPartner.dk

Værksted1 tilbyder alle medlemmer 

af Gug Boldklub 10% på arbejdsløn samt 

reservedele, der købes hos au2parts  

- gælder ikke skaffevarer og specialdele.

Indkildevej 4 G · 9210 Aalborg SØ · Telefon 98 16 99 68

www.vaerksted1.dk

KØR IND TIL

VÆRKSTED1
- vi servicerer også 
under garantien



NYT FRA BESTYRELSEN
etableret et seniorhold også. Alt sammen noget I 
kan læse om andetsteds i bladet. 

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

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

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

Af Henrik Sørensen, 
formand

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

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

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

Sportsligt har 2018 været et af de bedste år for 
klubben, hvor flere hold i ungdomsafdelingen 
har været med til at spille om JM i sommers. I 
senior afdelingen lykkedes at fastholde positio-
nen i Jyllands serien, og der kom flere seniorhold 
til. Og på damesiden lykkedes det omsider at få 
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STATUS I SENIORAFDELINGEN 
- VI ER AALBORGS FJERDEHØJEST RANGERENDE KLUB!

re træningsfremmøde og stærke holdmiljøer end 
tidligere. Her har især cheftrænerne Torben Ut-
trup Andersen (andethold), Rasmus Dahl Larsen 
(tredjehold) og Morten Skallerup Jensen (fjer-
dehold) bidraget fornemt til dels, at nye spillere 
bliver godt integreret i klubben, mens spillere fra 
U19 bringes ind i seniorafdelingen på fornem vis.

Den tredje ting, jeg vil fremhæve, er den opbak-
ning, vores førsteholdsspillere mærker på hjem-
me- og udebane fra både tilskuere og frivillige. 
Tilskuerinteressen fik et stort boost, da holdet 
rykkede op i serie 1 for halvandet år siden, og 
opbakningen har været støt stigende siden da. 
MatchDay-konceptet har betydet meget - og det 
er ret vildt, at vi matcher både Vejgaard og Nør-
resundby FB på tilskuerinteresse og faciliteter 
omkring kampafviklingen.

Et sidste vigtigt parameter er sammenholdet på 
tværs af vores seks hold i seniorafdelingen. Vi 
oplever flot tilslutning til fællesspisning og lig-
nende arrangementer, hvor bl.a. et engageret 
spillerudvalg tager stort ansvar omkring kulturen 
og sammenholdet på tværs. Senest blev dette 
tydeligt illustreret til årets afslutningsfest, hvor 
82 spillere, trænere og ledere holdt et brag af en 
fest. Vi er godt tilfredse med, at der i gennemsnit 
var 13 deltagere pr. hold! Måske hjalp det også på 
fremmødet, at vores succesfulde damehold var 
stærkt repræsenteret? Vi var i hvert fald glade for 
deres store bidrag til festen. Morten Klagenberg 
fik pokalen med de store ører, ”Årets Seniorspil-
ler”, for sin betydning for klubfællesskabet - den-
ne pris er kommet for at blive, for fællesskabet i 
vores klub skal hyldes! 

ET SPORTSLIGT MEGET GODKENDT EFTER-
ÅR - VI HAR FEJRET TRE OPRYKNINGER
Førsteholdet sluttede på den - i dette ret unikke 
tilfælde - ganske behagelige fjerdeplads, som gi-
ver plads i JS1. Dette efter et efterår med mange 
stærke præstationer, hvor især hjemme kampene 

Af Jonas Jensbye
Bestyrelsesmedlem

For godt 14 dage siden blev 
det en realitet, at klubbens 
førstehold i foråret skal spille 
JS1 - den øverste del af Jyl-
landsserien. Dette er klub-

bens højeste rangering nogensinde, og det er 
samtidig et vidnesbyrd om, at vi i foråret er højere 
rangeret end klubber som Aalborg Freja, Støv-
ring IF, Aalborg Chang og Klarup, som alle endte 
uden for rækkens top 4. Samtidig er der nu reelt 
set tre rækker ned til serie 2, hvor klubber som 
LKB Gistrup, B52 og Aalborg KFUM befinder sig. 
Så vi er i dag kun overgået af AaB, Vejgaard og 
Nørresundby FB - hvem ville have troet dette for 
bare et år siden? Ja, der sker noget i Gug Bold-
klub, hvor det første år for Seniorudvalget har 
budt på en rejse med spillere, trænere, tilskuere, 
frivillige og klubfolk som skønne rejsepartnere.

EGEN AVL OG FOKUS PÅ EN STÆRK 
 BREDDE ER EN DEL AF OPSKRIFTEN
Udviklingen omkring klubbens førstehold skyl-
des bl.a. flot trænerarbejde fra trænerstaben 
med Kasper Stiller i spidsen. Der sker også et 
fornemt arbejde i vores ungdomsafdeling, hvor 
det er lykkedes at fostre en række meget talent-
fulde årgange af spillere, som virkelig brænder 
for fodbolden og for Gug Boldklub. På første-
holdet er det således kun Lasse Strandberg, der 
ikke har spillet ungdomsfodbold i Gug Boldklub! 
Det tal for egenudviklede spillere kan de færreste 
klubber vist matche - og samtidig er vi gode til at 
tage imod nye spillere i klubben. Begge dele gør 
mig stolt!

Et andet afgørende parameter er, at det er lykke-
des at genskabe bredden i vores seniorafdeling. I 
dag har vi et andethold, som spiller med i toppen 
af serie 3. Vi har fået et fint miljø omkring både et 
3. og 4. hold i klubben, hvor der er markant stør-
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Førsteholdets oprykning blev flot suppleret af vo-
res tredjehold, der efter en stærk sæson i serie 5, 
kunne fejre oprykning i sidste spillerunde efter en 
herrefight mod Aalborgstudenternes IF, der blev 
sendt retur med et 3-0-nederlag. Holdet består 
både af rutinerede, tilbagevendte spillere og fle-
re førsteårs-seniorspillere, og det har været en 
fornøjelse at følge holdets udvikling. Cheftræner 
Rasmus Dahl og flere ildsjæle omkring holdet har 
sat en spændende udvikling i gang, som det bli-
ver spændende at følge i serie 4.

Klubbens fjerdehold blev eftertilmeldt turnerin-
gen i starten af september måned, da det lyk-
kedes at samle mange nye og tidligere spillere 
omkring holdet - flot arbejde af især Nicolai Jen-
sen. Holdet lagde ud som lyn og torden og vandt 
sine tre første kampe, og det rakte i sidste ende 
til en flot tredjeplads i puljen. Efteråret har givet 
spillere ny luft i lungerne, og niveauet er højnet 
gennem sæsonen. De yngste Old Boys-spillere 
har fået vist, at benene stadig holder til senior-
bold. Træner Morten Skallerup Jensen har også 
leveret både redninger på stregen og scoret mål 
i løbet af sæsonen!

Læs RESTEN af artiklen 
på hjemmesiden ...

mod Aalborg Freja og Aalborg Chang blev vun-
det efter overbevisende spil. Der har været lidt 
for mange udsving i kvaliteten under vejs, og især 
pointhøsten på udebane skal skærpes, hvis hol-
det skal bide sig fast i den sjove ende af JS1-ræk-
ken. Den afsluttende 3-3-kamp hjemme mod 
stærke Sæby blev spillet på et meget højt niveau, 
og det giver løfter frem mod foråret.  Optimis men 
underbygges ved at se udviklingen hos holdets 
yngste spillere, som tager store skridt i deres 
udvikling og allerede er stamspillere på holdet. 
Stor ros til holdets rutinerede skare også - det 
er imponerende at levere så flotte resultater med 
meget lav gennemsnitsalder.

Vores andethold sluttede på en tredjeplads og 
holdt sig lige nøjagtigt inden for den målsætning, 
som trænerduoen Torben og Michael havde 
sat for sæsonen. På mange måder en flot sæ-
son for holdet, der dog måtte kigge langt efter   
Nordens Paris, som tog oprykningen til serie 2. 
Især træningsindsatsen og mentaliteten er mar-
kant højnet i forhold til de seneste sæsoner, og 
det er lykkedes at integrere mange førsteårs- 
seniorspillere på holdet. Flere af disse ungse-
niorer har allerede markeret sig som profiler, og 
der er god balance mellem ungdom og rutine på 
holdet. 
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Det nye 
Serie4-hold 

- glade 
oprykkere.
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NYT HOLD HVERT MÅNED 
- HOLDSTART I 2019: 
3. januar, 30. januar, 28. februar,  
27. marts, 2. maj, 29. maj, 7. august,  
4. september,  
3. oktober og  
30. oktober.

Hos 

Kronborgs Køreskole 

tilbydes et kørekort-

forløb på 

kun 7 uger!
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20 års erfaring - din garanti!
Vores speciale: Fascial Manipulation

Gugvej 152 A  |  9210 Aalborg SØ  |  Ring til 7070 7176  |  SMS til 6019 3152

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-16.00 - eller efter aftale.

TIDSBESTILLING: Alle dage kl. 8.00-18.00. Ring 7070 7176 eller SMS 6019 3152 
- læg gerne forslag til tid, så kontakter vi dig snarest.

Går du rundt med mærkværdige symptomer  
og/eller langvarig/kronisk smerte i muskler  
og led, så som 

• smerter i ryg og nakke
• hofte-, skulder- og knæproblemer
• hovedpine og piskesmæld
• maveproblemer, menstruationssmerter eller  

andre problemer med indre organer
• langvarige eller tilbagevendende sports skader
• akutte skader

- så kan Gug Fysioterapi hjælpe dig!

Du behøver 
ingen 

henvisning 
- spar tid!
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PENGE FRA SPAR NORD FONDEN

Afdelingsdirektør Peer Kristensen fra en af Gug 
BK’s storsponsorer, Spar Nord Vejgaard, var 
 forbi Gug Stadion ifm. jyllandsserieholdets kamp 
mod Aalborg Chang. 

Anledningen var, at Spar Nord Fonden havde 
 doneret et ganske pænt beløb - kr. 25.000 - til 
hjælp til Gug Boldklubs Venners snarlige investe-
ring i en ny salgsvogn.

På fotoet er Peer Kristensen (tv) flankeret af 
kasserer Jens Louis Bank og sekretær Benny 
Nygaard fra Gug Boldklubs Venner.

GUG BK’S KVINDER I SERIE 1
Med en stensikker 5-0 sejr hjemme over Astrup/
Arden sikrede Gug BK’s kvinder i serie 2 sig en 
flot oprykning allerede midt i oktober. 

10 kampe med ni sejre og en score på 46-12 vid-
ner om en stor-stor sæson. TILLYKKE med det!

PENGEGAVE TIL GUG BK’S KVINDER
Gug Boldklubs Venner overrakte en kontant 
penge gave til Bente Vestergaard fra Gug BK’s 
nyoprykkede kvindehold som påskønnelse for 
den flotte oprykning. På foto ses Bente sammen 
med Benny Nygaard.

SIDEN SIDST ...
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REDAKTØREN FYLDTE 80
Benny Nygaard, kendt af de fleste, fyldte først 
i oktober 80 år. Jonas Jensbye fra bestyrelsen 
overrakte blomster til Benny ifm. med jyllands-
serieholdets kamp mod RKG Klarup. Benny 
har  gennem årene været involveret i mangt og 
 meget. Og har bl.a. været træner, holdleder, 
blad redaktør og ikke mindst stærk mand hos 
Vennerne. Ikke for ingenting er Benny en af klub-
bens kun tre æresmedlemmer. 

SENIORTRÆNERE FOR JYLLANDSSERIEN 
PÅ PLADS
Trænerne for vores jyllandsseriehold i 2019 er 
på plads. Aftalen er forlænget med cheftræ-
ner Kasper Stiller og som afløser for assistent-
træner Jesper Niel-
sen, der stopper 
ved årsskiftet, har 
senior udvalget an-
sat Casper  Stokbro 
 Pedersen (se bille-
det), der i 2018 fun-
gerede som cheftræ-
ner for GVL Løkkens 
serie 3-hold. 

U13 I NYT TØJ
De talentfulde U13 Drenge har haft vokseværk og 
er vokset ud af deres kampsæt. Heldigvis var der 
nogle virksomheder, som gerne ville hjælpe med 
at sponsorere noget nyt kamptøj. 

Tusind tak til Malergrossisten - Aalborg, Frede-
riks dal Ejendomme I/S og Advokatfirmaet 
Vingaardshus.
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KALENDEREN - VÆRD AT VIDE
Året er fyldt med store og små begivenheder i Gug Boldklub, der skal huskes på. Her er en lille oversigt 
over nogle af de vigtige - lidt forude.

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

HVAD SKAL DER SKE? HVORNÅR?

Gug Boldklubs Venner 
sælger juletræer - ved klubhuset 

Lørdag og søndag den 1.-2. december kl. 10.00-17.00
Lørdag og søndag den 8.-9. december kl. 10.00-17.00
Lørdag og søndag den 15.-16. december kl. 10.00-17.00
Fredag, lørdag og søndag den 21.-23. december kl. 10.00-17.00

Julearrangement/-afslutning 
for Børne- og ungdomsafdelingen 

Søndag den 9. december kl. 10.00-15.00 
... se nærmere på side 33

Standerhejsning for 
Ungdom - U12-U17 Lørdag den 2. februar 2019 kl. 10.00

Standerhejsning for 
U19, seniorer og Old Boys Lørdag den 2. februar 2019 kl. 13.30

Standerhejsning for 
Børn - U6-U11 Søndag den 3. februar 2019 kl. 10.00

Gug Boldklubs Venners 
VETERANAFTEN Mandag den 25. februar 2019 kl. 18,30

Gug Boldklubs 
GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00

Gug Boldklubs Venners 
GENERALFORSAMLING Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00

Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk
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Af Sanne Schin Schou 
Poulsen
Afdelingsleder U8 Drenge

U8 Drenge er en årgang med 
stor tilslutning - på over 30 
spillere. De møder talstærkt 
op til træning hver uge, og 

mange træner med så med stor seriøsitet, at man 
næsten kan komme til at tage fejl af, om det er en 
træningskamp eller en VM-finale. 

MEN - U8 er også en social stærk årgang, og de 
voksne omkring dem har, siden de var U6, gjort 
et stort arbejde ift. at få drengene til at trives ind-
byrdes. 

Det er sjovt at spille fodbold - men det er kun 
sjovt, når alle er med! Derfor bliver der ofte holdt 
sociale arrangementer i form af fællesspisnin-
ger, påsketurnering, ekstra spontan træning og 

U8 DRENGE - EN STÆRK ÅRGANG 
MED STÆRKE TRADITIONER

”fodboldfester”. Og sidstnævnte er netop lige 
blevet afholdt - med overnatning. 28 glade fod-
bolddrenge overnattede i klubhuset fra fredag til 
lørdag med stor succes! 

Der blev hygget, grint, leget, spillet bold og fjol-
let. Gug Boldklubs Venner havde doneret 2.000 
kr. til arrangementet, og de penge blev brugt på 
huer og halsedisser til alle mand. Endnu et tiltag 
ift., at vi alle hører til samme hold med samme 
tilhørsforhold. 

En stor tak skal lyde til U8s forældregruppe, som 
altid er gode til at bakke op om vores projekter.
Selv om vi nu går ind i vinterhalvåret, så træner 
U8 ufortrødent videre to gange om ugen - ons-
dage kl.17.30-19 på kunststofbanen og søndage 
kl. 9-10 i Seminariehallen. 

Og man er altid mere end velkommen til at kom-
me på besøg hos os! 
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Hos U9-afdelingen føler vi os privilegeret. Siden 
forårssæsonen har vi oplevet yderligere frem-
gang på spillersiden og har nu en afdeling på 
næsten 40 spillere, hvilket også sendte os på 
trænermarkedet efter to meget kompetente træ-
nere, men måtte nøjes med to forældre. Trænin-
gen løber af stablen mandag og onsdag, hvor vi 
stadigvæk har fokus på de tekniske kundskaber, 
men hvor det taktiske også ganske roligt bliver 
serveret for drengene.

Vi har i efterårssæsonen haft fire hold tilmeldt i 
DBU-turneringen, fordelt på et hold i a- og c-ræk-
ken, samt to hold i b-rækken, og der været så 
meget sportslig succes, at vi planlægger at flytte 
endnu et hold fra b-rækken til a-rækken. Derud-
over har vi haft et hold med til et U10A- stævne 
(som de vandt!), en lille håndfuld har prøvet sig 
af hos U11, og så har vi scoutet nogle dygtige 
U8-drenge, som har hjulpet ved en enkelt lejlig-
hed. Vi forsøger, at bruge konceptet ”25-50-25” 
(red. Gug Håndbogen), så man bliver udfordret 
på forskellige niveauer, hvilket vi føler har haft en 
rigtigt god effekt og bidraget til udviklingen hos 
den enkelte spiller.

Derudover har vi deltaget i en masse spændende 
turneringer; SparNord Cup i Dall Villaby, De Åbne 
Randersmesterskaber i Dronningborg, Sport-
Dress Cup i Storvorde, Nybolig Cup i Aalborg 
KFUM og SHI Cup i Skibsby-Højene. Den stør-
ste oplevelse var dog Mini Skaw Cup i Skagen, 

U9 DRENGE - VI VOKSER STADIGVÆK
hvor vi overnattede i Skagen Sportcenter med 
U10-drengene og deltog i den meget velorgani-
serede turnering på Nordjyllands bedste baner - 
en turnering som vi klart kan anbefale til resten af 
klubbens ungdomshold. 

Vi har deltaget i turneringer med hold blandet på 
tværs af niveau, men også i niveaudelte turnerin-
ger for at sikre os, at drengene bliver udfordret på 
forskellige niveauer.

Vores fremragende ”eventafdeling” har forkælet 
os med en grillaften efter endt træning, med godt 
90 deltagere, og en aktivitetsdag i Gughallen for 
spillere, søskende og forældre. Næste aktivitet 
bliver noget med en voldsom mængde æble-
skiver.

En stor tak skal der lyde til drengene for de-
res engagement og lyst til det smukke spil, tak 
til forældre og søskende for at stå tidligt op på 
en søndag og køre til Dronningborg og Skagen 
med kage under armen, tak for hjælpen til vores 
”eventmødre”, tak til ”dommerfædrene” og ikke 
mindst tak til DK Food Brokers som har spyttet 
i kassen, så drengene går vinteren i møde med 
huer og halsedisser….for, ja, vi træner hele året!

Med ønsket om en fortsat god sæson

Henrik, Mikkel, Martin, Mikkel, Simon, Mikkel, 
Morten, Søren og Emil  

En fantastisk grillaften for U9-afdelingen. Sammenholdet bliver dyrket på U9-holdet.
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Af Henrik Sørensen
Træner

Der er efterhånden kommet 
flere og flere piger til i Gug 
BK. Det betyder, at klubben 
nu kan tilbyde fodbold til  
de fleste aldersgrupper. Her i 

2018 har vi faktisk haft knap 100 piger, som spil-
ler fodbold i klubben. Det kan vi godt være stolte 
af. Vi håber naturligvis, at interessen for pige-
fodbold stiger til nye højder i 2019. 

Årgang 03-04 var endnu engang kvalificeret til at 
spille med om JM, hvor pigerne tabte semifinalen 
knebent til de senere vindere fra SIV. På de yng-
re årgange ser vi også en stigende interesse for 
pigefodbolden. 

PIGERNE SPILLER OGSÅ FODBOLD I 
GUG BK

Efter sommerens Pigeraket kom der nye spillere 
til, som er med til at skabe fundamentet for pige-
fodbolden i Gug BK. 

Gå ind på klubbens hjemmeside og find trænings-
tiderne, hvis du sidder derhjemme og tænker, om 
holdfællesskab, boldspil og frisk luft er noget for 
dig. Der vil helt sikkert være en flok  glade piger 
og en træner, som tager godt imod dig.

Åbningstider Alle dage kl 11:00 - 21:00

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

 Happytimespizza www.Happytimespizza.dk

Åbningstider Alle dage kl 11:00 - 21:00

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

 Happytimespizza www.Happytimespizza.dk

FROKOSTTILBUD
KL. 11.00 - 15.00
Gælder kun ved afhentning

Salatbar pr. 100 g . . . . . . . . . . . . . . . 8,-
Mix din helt egen sunde ret 
med groft / lyst brød og smør. 

Mini pizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,-

Falafel Pita / Durum . . . . . . . . . . . . .25,-

Burger (nr. B1 til nr. B4) . . . . . . . . . .30,-

Pita Kebab / Kylling. . . . . . . . . . . . . .30,-

Durum Kebab / Kylling . . . . . . . . . . .40,-

Roast Sandwich . . . . . . . . . . . . . .40,-

GUGVEJ 188  -  9210 AALBORG SØ



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

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

Søndage på sidelinjen.

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

Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20



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

Peer Kristensen
Afdelingsdirektør

Vælg et lån, der 
giver dig mere bil 
for pengene

Book et møde
96 30 33 00



22 www.gugboldklub.dk

Ruder, sprosser, rammer 
 og karme vaskes hver gang med 
omvendt osmose filtreret vand.

Ingen striber eller streger 
efter poleringen.

Den perfekte løsning til
småsprossede-

plastvinduer og alurammer.

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

ANLÆG &
PLANTESKOLE

Hverdage 9.00-17.30
Lørdag og søndag 

10.00-16.00

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

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

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

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

Anlæg der projekterer, udfører og 
rådgiver lige fra kloakering og regn-
vandshåndtering til grønne anlæg i 
både private og offentlige anlæg.
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Af Torben Uttrup Andersen
Træner

Efteråret startede i Gug Bold-
klub i august måned, og det 
var med et nyt hold i klubben, 
nemlig et hold i damesenior i 
serie 2.

Holdet består hovedsageligt af tidligere Gug-spil-
lere, som efter afstikkere til efterskole, udlandet 
og andre klubber er klar til at tørne ud for Gug 
Boldklub igen.

Antallet af spillere var dog ikke nok til selv at 
kunne skaffe 14 spillere til alle kampe, og der-
for aftaltes det før sæsonen, at Gug-pigerne fra 
klubbens U18-hold skulle hjælpe til for at kunne 
stille med fuldt hold.

Målsætningen for sæsonen var soleklar - opryk-
ning var det eneste, det gjaldt om.

Sejre i turneringens første syv kampe resultere-
de i en stensikker 1. plads, som kunne have endt 

OPRYKNING FOR DAMESENIORERNE
med oprykning på udebane mod Støvring. Men 
til denne kamp havde vores modstander ændret 
meget på deres holdkort og stillede med et halvt 
jyllandsserie-hold. Pigerne kæmpede flot,  men 
tabte kampen, og oprykningen kiksede desværre 
i denne runde. Vi var dog fortsat bedre indbyrdes 
end Støvring på 2. pladsen. Det faktum betød, at 
en enkelt sejr i de sidste to kampe ville medføre 
oprykning.

Kampen weekenden efter mod Astrup IF Arden 
blev den succesoplevelse, som holdet havde 
brug for. En stensikker sejr på 5-0, og opryknin-
gen til serie 1 var en kendsgerning.

Sidste kamp i sæsonen sluttede med en sejr på 
4-2, og dermed ni sejre i 10 kampe med en mål-
score på 46-12, hvilket var utroligt flot med et så 
ungt hold, som kun vil blive bedre i fremtiden.

Det eneste minus var, at vi fik lidt skader og af-
bud, som sæsonen skred frem, og her kunne 
man se, at vi ikke helt er nok spillere til at kunne 
stille 14 i alle kampe. Dette skal således være et 
opråb til alle piger/damer, som kunne tænke sig 

at være med til at fortsætte 
fremgangen på damesiden 
i Gug. 

Kom ned og prøv at træne 
med en fantastisk gruppe 
piger, som har viljen og øn-
sket om at rykke yderligere 
op i rækkerne i damefod-
bolden.

Stort tillykke med opryk-
ningen til alle omkring hol-
det.

Glade piger fejrer 
oprykning til Serie 1 
- med boblevand.



Af Kasper Stiller
Cheftræner

Det har været et godt år, med 
sportslig succes, men så 
sandelig også som klub.

For JS-holdet har det været 
et absolut godkendt år. I foråret skulle vi overleve 
i JS2, mens vi i efteråret skulle kvalificere os til 
JS1. Og det lykkedes vi med.

Dette er 100% spillernes fortjeneste. De hav-
de i halvandet år haft en spilfilosofi, som havde 
 givet dem stor succes. Når så der kommer et nyt 
træner team, som laver om på spillestilen og ryk-
ker dem ud af deres komfortzone, er det altaf-
gørende, at spillerne er sultne og motiverede. 

Det er svært at overbevise en spiller, der har væ-
ret i en stor rus af succes i halvandet år, om, at 
det nye er det “rigtige”, når det ikke fungerer for 
ham. Men, der tager jeg hatten af for dem! Selv 
om, der var modgang, og det var hårdt mentalt 
for dem, så gav de ikke op. De blev bare ved, og 
de har taget store skridt i 2018. 

Jeg må indrømme, at klubben har taget mig med 
storm. Det er inspirerende at være en del af et 
kollektiv med så mange ildsjæle. Jeg nyder det 

ENDNU ET FODBOLDÅR I GUG BK 
ER GÅET

samarbejde, der er os trænere imellem. Specielt 
Torben og Michael som jeg nok har sparret mest 
med, skylder jeg en KÆMPE TAK. 

Det er ikke let, når der kommer tre spillere ned 
oppe fra, men så sandelig heller ikke når der skal 
et par stykker den anden vej. Men det har de ta-
get i stiv arm, og det er prisværdigt. 

Gug Boldklub er blevet det sted, hvor min familie 
mødes og hygger hver anden weekend. Det er 
egentlig også det generelle indtryk jeg har, at folk 
kommer ned til klubben for at være en del af et 
fællesskab og “hygge”. Det er en unik værdi, og 
den skal vi værne om.

Jeg vil slutte af med at takke Vennerne, 
MatchDay-staben, tilskuere og frivillige for den 
kæmpemæssige opbakning og de fantastiske 
rammer, I har givet os i denne sæson. 

Den betyder alt, og det er vi jer evigt taknemlige 
for.

Jeg håber, alle får en god jul og et godt nytår, og 
jeg ser frem til at tage hul på et nyt og spænden-
de fodboldår i Gug BK.
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Tjek de seneste opdateringer på 
gugboldklub.dk

Af Henrik Schnoor
Stats Man

I efterårssæsonen er der 
brugt 22 spillere til de 14 
kampe. To spillere har spil-
let alle 14 kampe, og det er 
Road runner Klagenberg og 

Simon ”Traktor” Frederiksen. Sidstnævnte har 
ikke  scoret i år - end ikke til træning skulle det 
være lykkedes ”traktoren” at få skubbet den lille 
runde læderkugle over stregen i hele 2018.

SPILLERSTATISTIK
Den 24/8 fik en af klubbens egne, 17-årige Chri-
stian Klitgaard Pedersen, sin debut på klubbens 
flagskib mod Hobro.

I forårssæsonen er der blevet brugt 21 spillere 
til de 14 kampe. Oliver Steffensen, Mikkel Frimor 
Holm Jensen, Kristoffer Frank og Jens Klagen-
berg spillede alle 14 kampe. Der var debut til 
Morten Andreasen og Tobias Kaalbye den 2/4 (fra 
egen ungdomsafdeling), samt Lasse Strandberg 
den 28/4 og Kristoffer Søndergaard den 10/5.

Alt i alt er der brugt 27 forskellige spillere i året 
2018 for at holde klubbens flagskib kørende.

Simon ”Traktor” Fredriksen nærmer sig klubiko-
net René Køpfli’s kamprekord. Simon er på impo-
nerende 267 mod Renés 318 kampe. Så med lidt 
god vilje kan vi se frem til en ny mand på toppen 
af denne liste i efteråret 2020. Ellers har Lasse 
Skov lagt sig side om side på femtepladsen med 
æresmedlem Claus Willadsen med 178 kampe.

Hele listen kan ses på hjemmesiden.

Simon Brix Frederiksen 
- med overblik.
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Når du som medlem af 
Gug Boldklub sælger bo-
lig gennem Nybolig Palle  
Ørtoft, får du 2.000 kr i 
rabat på salæret! 

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

FÅ 2.000 KR I RABAT PÅ  SALÆRET

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

VI STØTTER  
DIN KLUB!

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

AALBORGS

STØRSTE 
CYKELFORRETNING 

MED DE BEDSTE PRISER 

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

www.polarcykler.dk
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Af Torben Uttrup Andersen
Træner

Serie 3-holdet sluttede i for-
året på en 6. plads i en stærk 
pulje, men det var også et 
forår som var svært for Gug-
holdet. Vi fik fire sejre mod 

de to bundhold, ØB & FC Dansom, mens vi i de 
øvrige 10 kampe kun fik samlet fem point, hvilket 
bestemt ikke var tilfredsstillende. 

Det positive, der er at nævne fra foråret, er, at 
vi har fået bygget en god træningskultur op med 
mange spillere til hver eneste træning.

Efteråret er startet med en målsætning om at 
komme i rækkens top 3, hvilket vi lige nåede ef-
ter en nullert i sidste runde på hjemmebane mod 
Aalborg Freja. En sejr ville have givet os en flot 2. 
plads i rækken efter de suveræne oprykkere fra 
Nordens Paris.

Efteråret har bestemt vist, at vores hold har 
gennem gået en rigtig positiv udvikling. Vi har 
fået integreret flere af vores tidligere U19-spillere  
på holdet, hvilket har givet større konkurrence  
om pladserne og har styrket fremmødet til træ-
ning. 

Vi har gennem sæsonens kampe præsteret rig-
tigt flotte kampe, hvor vi har vist det potentiale, 
som der er i dette hold, og hvor langt man kan 
nå, hvis man er villig til at spille som et hold og 
hjælpe hinanden (se billede), men samtidigt har vi 
stadig haft vores udfald i kampe, som desværre 
har givet pointtab. 

Vi har dog generelt set leveret en sæson med 
yderligere fremgang både i kamp og til træning, 
og derfor ser vi i trænerteamet frem mod forårets 
kampe med positive øjne og forventer, at vi kan 
lægge yderligere på vores niveau og dermed 

POSITIV UDVIKLING FOR 
SERIE 3-HOLDET 

kæmpe med om den enlige oprykningsplads, der 
er til serie 2.

En helt anden positiv historie som træner for et 2. 
hold er, at vi som 2. hold i Gug Boldklub i denne 
sæson har haft en spiller på holdet, som gennem 
sine indsatser på vores hold har fået chancen på 
klubbens bedste hold i Jyllandsserien. Det er ved 
at være flere år siden, at vi har haft den bredde 
i Gug, og vi har spillere på 2. holdet, som viser 
vejen for andre i forhold til at få chancen på klub-
bens bedste hold. Stort tillykke med debuten til 
Mikkel Løgsted, som oven i købet tillod sig at 
score i sin debutkamp. 

Tak til alle de Gug-folk, som gennem sæsonen 
har fulgt holdet og været med til at følge den po-
sitive udvikling, holdet har været igennem.
Vi ses til foråret.

Fredrik Kristiansen bæres fra banen 
af holdkammerat Nicklas Klitgaard 

over våget af træner Michael Poulsen 
- efter et uheld i årets næstsidste 

kamp mod AaB.
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Af Henrik Schnoor
Manager for +47

Som skrevet i årets første 
klubblad har denne afdeling 
i år to 7-mandshold, et +47-
hold og et +53-hold. +47 
 Super Grand Old Boys har 

i den forgangne sæson for første gang spillet 
7-mands turneringsbold, og det har vist sig at 
være en større udfordring end først antaget.

Disse fantastiske spillere, der så langt tilbage 
som vi kan huske, kun har spillet 11 mandsfod-
bold, skulle nu vænne sig til en ny spillestil. Der 
var ikke længere noget, der hed decideret angri-
ber, der bare skulle stå klar ved midterlinjen og 
så spurte ned mod modstanderens mål. Eller for 
den sags skyld højre back, der ikke måtte kom-
mer over midterlinjen.

Næ, her skulle arbejdes i bedste hollandske 70’er 
totalfodboldstil både frem og tilbage. Eneste plus 
var, at det var på halv bane... Bolden skulle også 
helst spilles hurtigt rundt på banen, hvilket jo 
ikke skulle være noget problem, eftersom alle var 
nødt til at være i bevægelse hele tiden.

Her sidst på året kan vi så gøre status på sæso-
nen. 18 kampe spillet - seks vundne, en enkelt 
uafgjort og 11 med nederlag.

To kampe blev tabt med et enkelt mål, og vi var 
det eneste hold, der formåede at score mere end 
to mål mod AaB´s superligareserver (fem styk, 
rent faktisk). Som en anden del af stati stikken 
 viser, scorede vi selv 43 mål, mens 74 gik ind 
mod os. Vi var det sjettemest scorende hold 
i rækken, så noget tyder på, at tilbage-
løbene ikke har  været hele vejen hjem. En 
erkendelse, som alle på  holdet har fået, 
er, at i 7-mandsbold kan man ikke gemme 
sig ude på sidelinjen, fordi man mangler lidt 

luft. Det kræver hårdt arbejde i samtlige 70 mi-
nutter både i forsvar, midtbane og angreb, hvis 
man kan lave denne tredeling.

Traditionen tro fik vi også gennemført ÅRETS 
VIGTIGSTE KAMP. De unge (+47) mod de gamle 
(+53).

Her lagde de gamle hårdt ud. De kom hurtigt for-
an 2-0, inden de unge fik sig taget sig sammen 
til at komme ind i kampen. Men da de - lettere 
omskrevet fra Julius Cesær berømte citat ”veni, 
vidi, vici” - først kom i gang, så de sig ikke til bage 
og sejrede i overbevisende stil. De unge  lavede i 
kampen, der endte 6-4 til de unge, nogle mål, der 
må være indstillet til årets mål på Gug Boldklubs 
anlæg.

Disse fantastiske drenge forsøger nu så vidt  
muligt at holde formen ved lige hver søndag  
morgen med en gang træning på ”kunsten” i 
tidsrummet kl. 10.00-11.00.

SÆSONAFSLUTNING FOR SUPER 
GRAND OLD BOYS



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

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

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

GUG FOOTBALLCAMP 2018: 
EN FANTASTISK UGE 

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

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

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

Fodboldhilsner
Emil Adelborg
På vegne af 
Gug Footballcamp   
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Spillerne dannede ”VI SES I 2019” som en del af vores video 
som kan findes på Facebook ’Gug Footballcamp’.

Den tidligere 
Gug-spiller 

Kasper Kusk 
indledte ugen 

med autografer 
- det var en 

kæmpe succes.

De yngste holder  
en velfortjent 
frokost pause 
i skyggen.



JCD A/S    

TEL 70 12 00 03     

WWW.JCD.DK 
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DAGENS JULEPROGRAM U5-U10
Kl. 10.00 Vi mødes omklædt i klubben
Kl. 10.10 Turnering på kunstgræsbanen
Kl. 11.10 Turneringen afsluttes
Kl. 11.15 Kantineudvalget serverer lidt godt til ganen og maven 
Kl. 12.00 Afslutning

DAGENS JULEPROGRAM U11-U16
Kl. 12.00 Vi mødes omklædt i klubben
Kl. 12.10 Turnering på kunstgræsbanen
Kl. 13.10 Turneringen afsluttes 
Kl. 13.15 Kantineudvalget serverer lidt godt til ganen og maven
Kl. 14.00 Afslutning

Gug Boldklubs Venner vil være til stede med JULETRÆSSALG. 
    Støt dem, for de støtter klubben!

JULEBOLD I GUG BOLDKLUB
SØNDAG DEN 9. DECEMBER 2018
Gug Boldklub inviterer til en hyggelig dag i Gug Boldklub

    Sportsmaster kommer på besøg, så der er mulighed for at 
    bestille julegaverne.

Husk i år vil der også være salg af lotteri med mange flotte 
 gevinster. Overskud herfra går til arbejdet i børne- og 
ungeafdelingen. Er der forældre eller andre, som gerne vil 
sponsorere nogle gevinster, så kontakt indtil 28/11 Henrik 

Studsbjerg på mail: henrik@s-sport.dk og fra 29/11-2/12 
 Maria V. Knøss på mail: gbkasserer@gmail.com

Vi håber, at mange forældre vil kigge forbi.

Tilmelding sker afdelingsvis senest d. 2/12 til  
Maria V. Knøss på mail: gbkasserer@gmail.com
Pris pr. spiller 30 kr. som afregnes på dagen. 

Med venlig hilsen
Kantine- og Sportsudvalget, Bestyrelsen
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Af Benny Nygaard
Bestyrelsesmedlem 

VETERANAFTEN  
MANDAG DEN 
25. FEBRUAR 2019 
KL. 18.30

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

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

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

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

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

NYT FRA VENNERNE

v/ Charlott Strauss

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

www.rokokoblomster.dk
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SALG AF JULETRÆER
De tre sidste år har Vennerne solgt juletræer fra klubanlægget. 
Dette er gået så godt, at salget fortsættes i år - i decembers 
fire lørdage/søndage inden jul - samt fredagen op til juleaften, 
dvs. den 21. december. 
Alle dage holdes der åbent i tidsrummet kl. 10-17.

Søndag den 9. december er der igen julefodbold for 
klubbens mange U5-U15-spillere. Den dag forventes der 
stor trængsel på klubanlægget - og forhåbentligt også 
godt salg af flotte juletræer. 

Forhåbentlig vil rigtig mange af de familier, der i det daglige 
færdes i Gug Boldklub, i år købe et juletræ af Vennerne. 

Overskuddet fra salget går til gode formål i klubben, 
så støt op om det gode initiativ for det lokale fællesskab.  

JULEKALENDEREN
Når du læser dette nummer af klub-
bladet, er salget af årets julekalender 
så nogenlunde gennemført - og for-
håbentligt med et godt resultat.

Salget er i år gennemført af 
Gug Boldklubs U13 Drenge - godt, 
vi har dem bag os! 

Som det fremgår af billedet af 
julekalenderen er denne stadig en 
slags klubhistorie. 

Tænk, på en stille onsdag eftermiddag, den 5. september, lykkedes det 
igen at fange knap 200 af klubbens helt små spillere - piger og drenge. Og forevige 
dem, så de kan mindes det gode sociale fællesskab i Gug Boldklub, de er med i - lige nu!
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ta k e  away  m e d  r e s p e k t  f o r  d i g  o g  d i n e  s m a g s l ø g      FA N D A N KO. D K

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING
BUDGETLÆGNING · SKATTERÅDGIVNING · ØKONOMIOMLÆGNING

MOGENS NIELSEN
Statsautoriseret revisor

Sdr. Tranders Vej 2 · 9210 Aalborg SØ · Tlf. 98 14 04 44
mnrevision@gvdnet.dk
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Vi er fire lærerstuderende fra UCN, lærersemi-
nariet i Aalborg, der bl.a. har faget Motion/bevæ-
gelse og udeskole. I den forbindelse har vi fået 
den fornemme opgave at udforske mulighederne 
for samspil mellem foreningslivet og folkeskolen. 
Men hvad er udeskole? Udeskole skal have sit 
afsæt i fagenes mål, så denne indgår som en 
 metode i forhold til at underbygge elevernes 
 læring -  både i de enkelte fag og i samspil med 
flere fag. Både lærere og pædagoger kan vare-
tage udeskole og de forskellige dele af undervis-
ningen heromkring.

Vi undersøger mulighederne for at styrke sam-
arbejdet mellem foreningslivet og folkeskolen. 
Gug Boldklub har allerede iværksat initiativer 
som eksempelvis skolefodbold, idrætsfag og 
diverse valgfag. Men kan samarbejdet styrkes? 
I denne forbindelse har vi taget kontakt til Gug 
Boldklubs inspektør, Kasper Krogh, og vi har 
med ham diskuteret mulighederne for et endnu 
stærkere samarbejde mellem foreningslivet og 

FIRE LÆRERSTUDERENDES BESØG 
I GUG BOLDKLUB

folkeskolen, og herunder mulighederne for at 
inddrage danskfaget ved at lave en reportage 
med nogle af klubbens nuværende spillere og 
repræsen tanter for Gug Boldklubs Venner. 

Vi har forestillet os et forløb, hvor eleverne kan 
møde redaktionen for Gug Boldklubs klubblad 
og lade sig inspirere til egne produktioner. Vi ser 
dette som en mulighed for eleverne om at få et 
indblik i foreningslivet og derigennem styrke for-
holdet mellem de to parter. 

Skolens klasseredaktion vil eksistere før og 
 efter besøget hos Gug Boldklub, og det er så-
ledes idéen, at nyhedsartikler på Gug Boldklubs 
hjemme side bliver læst af dens medlemmer. 

Gennem et samarbejde forventer vi, at vi kan 
 skabe et tværfagligt samarbejde, hvor skolens 
fag på lige fod med udendørs aktiviteter kan 
komme i spil og på længere sigt promovere 
forenings livet og gøre det mere attraktivt.

Tidligere træner i Gug Boldklub, Michael Jensen (tv) samt Abdullahi Abdishakur, 
Toya Ahlefeldt Krag og Jonas Bonne Jørgensen.
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BESTYRELSEN

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

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

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

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

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

BLADUDVALGET

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

Lars Fischer
Tlf. 30 37 18 83
lfnmf@mail.dk

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

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

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

NYTTIGE NAVNE OG ADRESSER

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

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

OM KLUBBLADET

Oplag Bladet udgives i 4.300 eksemplarer og omdeles to gange årligt til samtlige 
 husstande i Gug og Visse.
Stof Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes indleveret til et af blad-
 udvalgets medlemmer inden den 1. april 2019.
Tryk Næste nummer udkommer ca. 1. maj 2019.
 Novagraf A/S, Lyngvej 3, 9000 Aalborg, telefon 96 35 77 77
 kontakt@novagraf.dk · www.novagraf.dk
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Ifølge Boligsiden.dk er jeg stadig den 
mægler, der suverænt sælger fl est villaer 
i 9210 med en markedsandel på 32% ifølge 
Boligsiden.dk.*
Så ring til mig på 98 149 147 for en 
uforpligtende salgsvurdering, hvis du går 
og overvejer at sætte din bolig til salg.
Jeg er DIN mægler i lokalområdet og kan 
også sælge DIN bolig.

Jeg tilbyder også køberrådgivning - jeg kan 
hjælpe dig med køb af bolig hos anden 
mægler - også i et andet område - lige fra 
fremvisning til godkendelse af handlen.
Kontakt mig for en snak om dine 
muligheder på 98 149 147.

KØBERRÅDGIVNING

Normalpris kr. 4.900 

få 20% rabat 

mod forevisning af 

denne annonce 
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