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Af Kristian Møller Andersen

2020 er til glemmebogen. 

Og så dog...

Lad os slå en ting fast. 2020 

har været til glemmebogen. På 

rigtig mange parametre. Ja, jeg taler om covid-19 og de 

mange negative konsekvenser heraf. I Gug BK har det 

betydet periodevis lukning af klubhuset, udsættelse/

afl ysning af stævner, løb og en perlerække af kampe. 

Senest blev efterårssæsonen pludselig afblæst før tid. 

Men hvis man ser bort fra alt dette, selv om det er lidt 

svært, så har der da været lyspunkter undervejs. I se-

niorafdelingen rykkede kvindeholdet, som i øvrigt før hed 

dameholdet (hvad var der egentlig galt med det?), på su-

veræn vis op i serie 1. Syv sejre, en uafgjort og 0 nederlag 

siger noget om talentet. 

Derudover har U19-holdet haft en overraskende fi n sæ-

son. For pludselig var der lidt mod forventning en god 

stor trup til rådighed for trænerduoen Prip & Johansen. 

Holdet endte på 2. pladsen i rækken, hvilket må siges at 

være mere end godkendt. Super godt af gået af det nye 

trænerteam!

Og så sluttede Serie 4 i øvrigt også som toer i sin række 

blot et sølle point fra fusionsholdet med det knap så sex-

ede navn Ranum Overlade/Vester Hornum.

Endelig skal vores fl agskib i Jyllandsserien selvfølgelig 

også nævnes. Vi (som altid ’vi’ i gode tider og ’de’ i dår-

lige tider...) er nu at betegne som en fast bestanddel af 

JS, og da sæsonen blev afsluttet før tid, lå vi på anden-

pladsen og er dermed med i JS1 til foråret. Helt overvæl-

dende. Succesen skyldes sikkert mange ting. Men dels 

har vi et fantastisk dygtigt trænerteam, en ting der givet 

ikke skal undervurderes, dels har vi selvfølgelig også en 

række meget talentfulde spillere. Flere af dem ganske 

unge og helt af ’egen avl’, som det hedder. Det eneste 

man kan frygte lidt er, at større klubber rundt omkring på 

et tidspunkt går på strandhugst i Gug BK og kaprer nogle 

af de største talenter. Og selv om cheftræner Kasper Stil-

ler netop har forlænget kontrakten med et par år, er det 

ikke en selvfølge, at vi har ham så længe. Men det er jo 

lissom’ vilkårene inden for sportens verden.

Ikke noget at sige til at bestyrelsesmedlemmet med det 

overordnede ansvar for seniorafdelingen, Jonas Thimm 

Jensbye, går rundt med smilerynker helt oppe under 

ørerne (hvem sagde The Joker...?).

På sponsorsiden skal det nævnes, at klubben for øjeblik-

ket er yderst attraktiv som samarbejdspartner, og i år har 

hevet rekordmange sponsormidler ind. Penge, der nok 

kortvarigt luner i klubkassen, men som formand Ga-

ardsøe & co. nok skal få investeret i bl.a. vores store og i 

øvrigt meget velfungerende børne- og ungdomsafdeling, 

hvor fl ere hold gør det rigtig godt.

Jo-jo, der blæser milde vinde over Gug Boldklub på 

mange måder på trods af covid-19’s raseren i samfundet 

omkring.

Afslutningsvis vil jeg tillade mig at kaste min helt egen 

fodboldrelaterede ’Go / No Go’ - liste ind for året, der gik. 

Go: Gug BK’s damer(!), Inge André Olsen, CR7

No Go: VAR, covid-19, Salah

Klubbladet er her, som du kan se, stadig på trods af den 

omsiggribende digitalisering af snart sagt alting! Og næ-

ste år, om alt går vel, i øvrigt i 49. årgang.

God Jul og Godt Nytår fra redaktionen.

FRA REDAKTIONEN
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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! 

 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. 
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Af Henrik Gaardsøe

Formand

Fodboldsæsonen 2020 i Gug BK er ved at gå på 

hæld, og vi må sige, at det har været en historisk an-

derledes sæson, på fl ere forskellige måder.

I bestyrelsen, som blev valgt i februar måned, har vi 

selvsagt brugt meget tid på at bearbejde covid-19-si-

tuationen, men vi synes samtidig, at vi har fået startet 

mange ting op, som forhåbentlig er til glæde for vo-

res trofaste medlemmer og mange Gug-borgere med 

interesse for klubben. Nogle tiltag er langsigtede, 

mens andre allerede er sat i gang. Her kan nævnes 

Gugløbet og Gade-fi rma fodbold, som har været to 

super arrangementer (trods covid-19). De langsigtede 

initiativer omhandler vores sportslige setup og vores 

fysiske rammer, som i øvrigt er beskrevet andetsteds 

i denne udgave af klubbladet.

2020 var også året, hvor vi introducerede vores nye klub-

trøje. Mange skulle lige vænne sig til, at Gug så anderle-

des ud på banen, men vi synes faktisk, at det ser knald-

hamrende godt ud, når Gug BK går på banen i dag, og vi 

får en megen positiv respons på de nye trøjer.

Efter den afl yste forårssæson har vi sportsligt klaret 

os rigtigt fi nt i efteråret. Vores JS-hold har fået den 

bedste placering nogensinde og spiller JS1 til foråret. 

Ikke nok med det, så har holdet to point med over, 

hvilket kan vise sig at være vigtigt ift. at kæmpe med 

om oprykning til DS i foråret 2021.

Vores Serie 2-hold har vel haft en historisk ”lige ved 

og næsten-sæson”, forstået på den måde at man var 

tæt på at vinde stort set alle kampe, men de berømte 

marginaler tippede gang på gang over til modstan-

derne. Heldigvis fi k holdet og ikke mindst Torben og 

Søren klaret skærene, og vi har vores 2. hold i Serie 

2 igen i foråret. I øvrigt stor tak til Torben og Søren, 

der havde deres foreløbig sidste sæson som trænere 

i Gug BK. Vi håber, det bliver et på gensyn, men re-

spekterer ønsket om en pause fra trænergerningen.

Vores 3. hold i Serie 4 rykkede op i Serie 3 efter en 

meget fl ot stime af sejre. Mig bekendt har vi aldrig 

haft vores tredjehold i Serie 3, så også dette er histo-

risk; fantastisk præstation. Der skal lyde en stor tak 

til Michael og Tom, som også har ønsket at trappe 

lidt ned, men vi håber på, at vi ser jer i en funktion 

omkring holdet i 2021.

Serie 2 Kvinder genopstod i denne sæson, og det var 

en kæmpe succes med en god blanding af Gug-piger 

og nye piger udefra. Holdet viste fl ot spil gennem sæ-

sonen og sikrede en meget sikker oprykning til Serie 

1. Stort tillykke til holdet, og ikke mindst til Søren og 

Amalie. Det bliver en brydningstid for de to trænere, 

da Amalie har studier i København, som skal passes, 

mens Søren stopper på toppen. Vi vil sige stor tak, og 

forhåbentlig ser vi jer begge i Gug BK i foråret. 

Der er stærke planer for seniorafdelingen i det nye år, 

hvilket du også kan læses om her i bladet.

De gamle drenge (Old Boys, Grand Old Boys, +47, +53, 

+57 og veteraner) har, som alle andre, haft en svær sæ-

son grundet covid-19. ”Heldigvis” overskygges dette af 

de tiltagende fysiske skavanker, der unægtelig forekom-

mer, når man er i forfald.

Men de fysiske udfordringer er intet i forhold til de men-

STATUS FRA BESTYRELSEN
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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.

tale – når man kommer til det punkt, hvor kroppen/teknik-

ken ikke længere følger med hovedet, kræver det enorm 

vedholdenhed og selvindsigt at gennemføre en sæson.

Men ikke desto mindre, har vi igen i år, haft en forrygende 

sæson, med en masse nye (gamle) spillere og et rigtigt 

godt sammenhold på tværs af rækkerne. Og vi ser frem 

mod næste sæson, mens vi plejer skavankerne….;-)

U19-holdet genopstod, da mange Gug-drenge meld-

te sig klar igen efter ophold på efterskoler og pause 

fra fodbolden. Det er vi fra bestyrelsen rigtigt glade 

for, og det lykkedes os at få to trænere ind, som al-

lerede virker til at være faldet rigtig godt til i klubben 

og som har det godt sammen med spillerne. Stor tak 

for indsatsen så langt til Flemming og Jacob.

Vi har også igen fået et U18-pigehold i Gug BK. Det 

har krævet hårdt benarbejde af tidligere formand 

Henrik Sørensen og datteren Lærke at få 8-mands-

holdet godt i gang, men stemningen på holdet er god, 

og resultaterne begyndte også at komme sidst på 

sæsonen. Samtidig har fl ere af pigerne trænet med 

kvindeseniorholdet, så der er bestemt også fremtids-

perspektiv i disse piger. Vi er glade for at have pi-

gerne tilbage i klubben og glæder os til fortsættelsen.

Vores U17 Liga 1 har haft en fantastisk sæson, og ef-

ter en sejr over Viborg i den sidst spillede kamp hen-

ter holdet imponerende 27 point i 12 kampe. Det ræk-

ker til en fornem 3. plads i rækken kun et point efter 

Ikast, der endda nåede at spille en kamp mere. Det er 

historisk, at vi har et hold repræsenteret i den højeste 

række under DBU Region 1, og det sætter det fl otte 

resultat i perspektiv. Skulle covid-19-reglerne tillade 

at de sidste kampe afvikles på et senere tidspunkt, 

så har holdet faktisk mulighed for med to sejre over 

Hjørring FK at slutte på 1. pladsen. Fantastisk bedrift 

af drengene og ikke mindst af Jesper og hans team. 

U17 Liga 4 har ligeledes haft en meget fl ot sæson. 

Som 2. hold er man mange gange lidt ustabile i præ-

stationerne, men det kan man ikke sige om disse 

drenge! De gjorde rent bord, og er i næste sæson i 

Liga 3. Meget stærkt af drengene og ikke mindst To-

bias, som har styret drengene fantastisk.

U16 Piger har haft en sæson, hvor det har gået lidt 

op og lidt ned resultatmæssigt, heldigvis mest op. De 

har som altid rent socialt holdt rigtig godt sammen, 

ikke mindst i disse coronatider. Dette har Farhad og 

ikke mindst Susan som altid været garant for at sikre. 

www.gugboldkub.dk
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U15 Drenge har haft en hård sæson. Man sagde god-

dag til en ny træner, og det i sig selv er jo svært, når 

covid-19 lukker ned fl ere gange i en sæson, så den 

rytme, som vi havde håbet disse drenge kunne kom-

me ind i, blev svær at fi nde. Dog syntes vi, at de fi k 

sluttet godt af, så vi håber drengene er klar til en ny 

sæson. Tak til Morten Skaller, der takker af for denne 

gang som træner i Gug BK. Der er noget, som trækker 

Morten til Hjørring. Vi håber selvfølgelig at se dig frem 

over i klubben, Morten.

U14 Drenge har haft en god sæson. De har ligeledes 

fået en ny træner ind, og det ser ud til, at Maikel har 

fået et godt tag på drengene, og med opbakning fra 

tidligere trænere og forældre er der en rigtig god har-

moni i denne årgang.

U13 Drenge er en stor årgang med aktuelt tre hold, 

som formentlig bliver til to 11-mandshold i 2021. År-

gangen har haft en lidt svingende sæson, hvor der 

blev prøvet med nogle forandringer, som desværre 

ikke lykkedes. Nu ser det ud til, at drengene og træ-

nerne har fundet melodien igen, og vi håber, at det 

fremadrettet bliver rigtigt godt. Trænerne og foræl-

drene har sammen en vigtig opgave med at sikre, at 

det også frem over er en stor og god gruppe.

De øvrige ungdomshold kører jo ikke med resultater, 

og alt skal jo heller ikke gøres op i resultater. Vi ved, at 

der er rigtig mange fantastiske præstationer til cups 

og på træningsbanen fra disse hold uge efter uge og 

weekend efter weekend. Der skal lyde en kæmpe tak 

for det fantastiske arbejde, alle I trænere og ledere 

yder for alle disse børn. Vi er også glade for at have 

startet ”leg med bolden” op for de allermindste, hvil-

ket du også kan læse lidt mere om her i bladet.

Jeg vil afslutte med lidt tanker om covid-19-perioden, 

som har gjort sæsonen historisk og meget svær for 

os alle i Gug BK, ligesom det har været og er for hele 

vores samfund. Vi må bare sige, at alle i og omkring 

Gug BK har klaret det fantastisk. Det skal der lyde 

en kæmpe tak for her fra bestyrelsen - uden jeres 

kæmpe indsats havde det aldrig kunnet lade sig gøre. 

Trænere, ledere, forældre og ikke mindst alle spillere 

store som små, kæmpe stor tak for jeres tålmodighed 

og tillid til Gug BK. I ønskes en rigtig glædelig jul, og 

vi glæder os til at se jer i det nye år.

8 Din lokale AutoPartner kan henvises på tlf. 87 45 44 44  eller www.autopartner.dk
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NYT FRA BESTYRELSEN
etableret et seniorhold også. Alt sammen noget I 
kan læse om andetsteds i bladet. 

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

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

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

Af Henrik Sørensen, 
Formand

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

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

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

Sportsligt har 2018 været et af de bedste år for 
klubben, hvor flere hold i ungdomsafdelingen 
har været med til at spille om JM i sommers. I 
seniorafdelingen lykkedes at fastholde positio-
nen i Jyllandsserien, og der kom flere seniorhold 
til. Og på damesiden lykkedes det omsider at få 

9www.gugboldklub.dk
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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 
frivillige 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   

GARTNERIET SØNDERVANG
LUKKET PR. 31/12 - 2020

Vi takker alle vores kunder for støtte og opbakning gennem 56 år.

Mvh Birthe og Peter.

www.gugboldkub.dk
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Af Erik Steffensen og Jesper Kaalbye

Seniorudvalget

Gug Boldklub er i en rivende udvikling både på og 

uden for banen, og klubben har nu taget et helt eks-

traordinært skridt for at være godt rustet til at kunne 

fortsætte udviklingen i årene frem. Bestyrelsen har 

netop sagt ’GO’ til etableringen af et visionært pro-

jektoplæg fra Seniorudvalget omfattende fornyelse af 

udeområdet omkring klubben og af skabelsen af et 

helt unikt fan- & eventområde, der vil give en mang-

foldighed af nye muligheder.

Renoveringen af p-pladsen og af forsiden op mod ho-

vedindgangen samt af vores nye petanque-område 

har skabt et rigtig fl ot miljø, der tager rigtig godt imod 

klubbens gæster. En renovering der virkelig har løftet 

klubbens frontfacade og ansigtet udadtil. 

Da renoveringen ikke omfattede områderne bag klub-

ben og op mod kampbanerne, har der længe været 

ønske om at fuldende renoveringen, så man også 

her fi k et fl ot og funktionelt udemiljø. Et udemiljø der 

indgår i helheden, men som også formår at supplere 

klubbens eksisterende aktiviteter med nye spænden-

de muligheder.    

Mange tanker og ideer har været i spil omkring områ-

dets fornyelse, men alle er nu forenet i en endelig pro-

jektplan. En projektplan, der nu er godkendt af besty-

relsen, og som faktisk allerede er i etableringsfasen. 

  

Planen rummer en total fornyelse af hele området op 

mod bane 1 og ’Kunsten’ og skaber en fremtidssikret 

helhedsløsning med god tilkobling til klubbens nye 

hovedindgang. Desuden rummer planen en optime-

ring af klubbens tilskuerfaciliteter under kampafvik-

ling på både bane 1 og kunsten samt et meget unikt 

fan- og eventområde med base i klubbens nuværen-

de redskabsskur, der ombygges til formålet og 

Planen rummer følgende elementer: 

• Der etableres en ny fl isebelægning (ca. 1.500 

m2), som kobles sammen med belægningen 

foran klubben (gråt område) 

• Der etableres nye beplantningsbede og kum-

mer for skabelsen af nye miljøer

• Ved både kunsten og bane 1 etableres der be-

ton-trin for bedre tilskuerpladser (A-B-C)

• Indgangen til kunsten fl yttes for tilskuere, så det 

passer med klubbens nye indgangsveje  

• Vores grønne skur omdannes til en overdækket 

Eventbase, der vil udgøre kernen i vores nye 

Gug BK Fan- & Eventområde. I skuret etableres 

der salgsboder mv. og et helt særlig eventmiljø 

ET VISIONÆRT UDEMILJØ TAGER FORM

www.gugboldkub.dk
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til brug ved arrangementer og kampafvikling på 

enten ’Kunsten’ eller Bane 1 

• Skuret forlænges mod kunstbanen, og der tilfø-

jes toiletter samt simple køkkenfaciliteter. For-

længelsen etableres med fl adt tag, og der laves 

en balkon for speak og til tilskuerpladser (D)

• På hver side af skuret etableres to fan- og 

eventområder. Det ene rettet mod Bane 1, det 

andet mod  ’Kunsten’ 

• På hver af skurets to sider etableres to store 

porte. Portene kan åbnes mod den side, som 

man ønsker. Hermed kan man sammenkoble 

Eventbasen med de tilhørende to udeområder 

alt efter arrangementet type og størrelse

• Der bygges (i fase 2) et nyt stort materialeskur 

i plantebæltet ud mod vejen. Det nye skur tæn-

kes ind i helheden.

I sin helhed vil alle disse tiltag både forskønne og 

fuldende området samt skabe et rigtigt spændende 

miljø omkring klubben med en mangfoldighed af mu-

ligheder.

Ny-etableringen af Gug BK Fan- og Eventområde er 

et visionært tiltag, der skal være til glæde og gavn 

i alverdens sammenhænge, hvor klubben har til mål 

at forsamle børn og/eller voksne omkring diverse ar-

rangementer. Området skal være multifunktionelt og 

tilbyde et overdække samt et helt særligt udemiljø, 

der let kan tages i anvendelse og hurtigt kan tilpasses 

til det ønskede arrangement. Områdets indretning vil 

blive råt, fl ot og godt, og vil bl.a. være inspireret at 

Brøndbys nye fanzone, der også har til mål at for-

samle klubbens fans i et hyggeligt miljø.

www.gugboldkub.dk
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Eventbasen og de to eventzoner rundt om vil kunne 

løfte mange af klubbens nuværende arrangemen-

ter. Her tænkes ikke bare på MatchDay, men også 

på eksisterende arrangementer som Markedsdag, 

Gugløbet, Gade- og Firmaturnering, Craft Cup, Fod-

boldskole, afslutningsfester, petanque-mesterskaber, 

fællesspisninger mv. For alle disse arrangementer vil 

Gug BK Fan- og Eventområde være et kæmpe plus, 

der kan lette afviklingen og løfte oplevelsen. Endvi-

dere er der heller ingen tvivl om, at området hurtigt vil 

skabe grobund for helt nye tiltag og nye ideer, hvor-

med mange nye arrangementer helt sikkert vil spire 

frem i de spændende omgivelser.  

Med nyetableringen får Gug BK MatchDay desuden 

en helt unik mulighed for at vokse yderligere og for at 

skabe et helt ekstraordinært set-up for vores kamp-

afvikling. 

Gug BK MatchDay er på to år blevet en meget stor 

succes for vores klub. Konceptet får meget stor ros 

i fodboldmiljøet i hele Nordjylland, og vores tiltag 

tiltrækker rigtig mange mennesker til vores anlæg. 

Denne succes skal vi naturligvis bygge videre på. 

MatchDay har fra start haft til mål at skabe et farve-

rigt, fornøjeligt og fodboldglad folkemøde, og med 

nyetableringen bliver der gode muligheder for at 

imødekomme dette i endnu større grad og skabe en 

helt unik kampafvikling. Dette uanset om der spilles 

på ’Kunsten’ eller på Bane 1. Ingen anden serieklub 

synes pt. at have et Fan- & Eventområde som dette, 

og vi vil hermed – både lettere, hurtigere og bedre 

- kunne skabe yderligere udvikling af vores fodbold-

glade folkemøde. Et folkemøde med en helt særlig at-

mosfære og et særdeles godt klubliv både før, under 

og efter kampene. 

Målet er, at området står færdigt til april 2021. Be-

styrelsen og Seniorudvalget arbejder pt. på at skaffe 

midler hertil og på lave en god etableringsplan med 

fl ere etaper, hvorpå udlægningen af 1.500 m2 fl iser 

står øverst. Så kender du en ’rig onkel’, så sig en-

delig til. Der er desuden meget arbejde, som knytter 

sig til opgaven, men ærmerne er smøget op, og ved 

fælles hjælp skal det nok lykkes. Og skulle du have 

lyst til at hjælpe lidt til, så hører vi det meget, meget 

gerne. Men uanset, så lad os sammen glædes over, 

at foråret også vil betyde, at udemiljøet fuldendes, og 

Gug BK Fan- & Eventområde langsomt vil vokse frem 

i vores gode klub. Det bliver SÅ godt � 

Forza Gug Boldklub!

www.gugboldkub.dk
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Af Jonas Thimm Jensbye

Formand for Seniorudvalget

Som formand Henrik Gaardsøe har skrevet i sin beret-

ning, så blev 2020 historisk i Gug BKs seniorafdeling 

– både grundet covid-19 og nye sportslige rekorder. 

Jeg vil her kigge lidt ind i rekorderne og se på, hvor-

dan afdelingen og MatchDay har klaret sig igennem 

corona-perioden, inden jeg til sidst kigger frem mod 

2021 i Seniorudvalget og på trænerfronten. 

ET EFTERÅR MED STÆRK SPORTSLIG UDVIKLING 

OG MANGE REKORDER

JS-holdet fi k sin bedste placering og største point-

høst nogensinde med 2. pladsen i efterårets pulje. 

Serie 2-holdet var i 2019 det første 2. hold i klubbens 

historie til at spille sig i Serie 2, og efter en fornem 3. 

plads i efteråret 2019, måtte holdet i 2020 til det sid-

ste kæmpe for overlevelse. Holdet sætter dog rekord, 

når det til foråret spiller tredje sæson i Serie 2. 

3. holdet sikrede oprykning ved at besejre rækkens 

tophold på udebane i den sidst afviklede kamp – og 

dermed sætter de også rekord som klubbens første 

3. hold i Serie 3. Kvindeholdet rykker ligeledes op i 

Serie 1, og dermed må der næsten være rekord for 

antal oprykninger samme halvår i seniorafdelingen. 

Derudover har vores 7-mandshold igen spillet sig til 

tops i deres række. Så der er mange fl otte resultater 

at glædes over, og vi kan også se tilbage på et efterår, 

hvor vi igen fi k et U19-hold og et U18-pigehold i Gug 

BK. Det er vi stolte over, og vi nyder, at afdelingen 

vokser, samtidig med at den stærke Gug-ånd præger 

holdene på tværs.

STÆRKT SAMMENHOLD I EN CORONATID

Sammenholdet har naturligvis været under pres i dette 

år, hvor covid-19 har vist sig som den værste modstan-

der. Det har dog været helt unikt at mærke sammenhol-

det i afdelingen, selv om vi ikke har kunnet feste sam-

men eller have de vanlige fællesspisninger. Vi glæder os 

til forhåbentlig at kunne holde en tiltrængt opstartsfest 

i det nye år, hvor vi kan fejre de fl otte bedrifter i 2020. 

Selv uden de fælles arrangementer har fællesskabet 

vist sin styrke. Der er nogle rigtig gode omklædnings-

rum på holdene, hvor man investerer tid i hinanden – og 

der tages hånd om nye eller helt unge spillere. Samtidig 

bakker holdene hinanden op i kamp – anført af kvinde-

seniorholdet, som virkelig har været en stærk støtte for 

de andre hold; ikke mindst på MatchDay. 

MATCHDAY I FORTSAT UDVIKLING OG SNART I 

TOPMODERNE RAMMER

Heldigvis har efterårets MatchDays kunnet afvikles 

på anlægget, hvor det både er blevet til kampe på 

bane 1 og kunsten. Sidste kamp var en aftenkamp 

mod Vejgaard afviklet på kunsten i meget fl otte og 

hyggelige rammer, hvor den talstærke opbakning fra 

tilskuerne blev krydret med bålhygge på en mild ok-

toberaften. Efteråret har også budt på sponsorevents 

til MatchDay, hvor Mums leverede fremragende bur-

gere, og Sparekassen Vendsyssel stod for fi n invol-

vering af publikum, bl.a. via konkurrencer. MatchDay 

er en fantastisk platform for at nytænke samarbejdet 

med lokalmiljøet og klubbens samarbejdspartnere, 

og potentialet bliver kun endnu større, når vi i løbet af 

EFTER NYT REKORDÅR GØRES DER 
KLAR TIL 2021 I SENIORAFDELINGEN
EFTER NYT REKORDÅR GØRES DER 
KLAR TIL 2021 I SENIORAFDELINGEN
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foråret kan byde velkommen i helt nye rammer. Læs 

mere om dette her i bladet. 

INTERN ROKADE I SENIORUDVALGET 

– AMBITIONERNE ER FORTSAT STORE

Efter at have ydet en stor og værdifuld indsats i Se-

niorudvalget har Thomas Bruun valgt at prioritere 

familie og arbejde. Det har for os alle været en stor 

fornøjelse at arbejde sammen med Thomas, der med 

stort engagement og vilje fra første “fl øjt” har ydet et 

stort og værdifuldt bidrag; ikke mindst i Old Boys-

afdelingen og på kvindesiden omkring kvinde-senior-

holdet og U18-pigerne. Vi vil gerne takke Thomas for 

hans store og ihærdige indsats og for et godt sam-

arbejde. Vi har hentet afl øseren for Thomas direkte 

fra trænerstaben på klubbens 2. hold. Torben Uttrup 

Andersen træder således ind i Seniorudvalget, og det 

ser vi som lidt af et scoop. Torben kender afdelingen 

indefra gennem en årrække som træner omkring 

klubbens to højest rangerede seniorhold, og samtidig 

har han tidligere været træner på pigesiden. Han fav-

ner således hele vores afdeling, hvor han har stærke 

relationer på tværs af alle klubbens seniorhold.

Med Torben ombord tænker vi, at Seniorudvalget 

igen har en stærk besætning, som fremadrettet kan 

forfølge de mange visioner og ideer, vi har for Gug 

Boldklub generelt og for seniorafdelingen specifi kt. Vi 

har dog altid øjnene åbne ift. nye ressourcer til Se-

niorudvalget samtidig med, at vi arbejder intenst med 

trænerkabalen for 2021, som løbende falder på plads 

i denne tid. 

TRÆNERBESÆTNINGEN FOR 2021 – EN GOD 

BLANDING AF KONTINUITET OG NYE IMPULSER

Vi ville gerne have haft trænerbesætningen på plads 

for 2021, da disse linjer blev skrevet, men covid-19 

afsluttede sæsonen på en måde, hvor det hele gik lidt 

for hurtigt. I skrivende stund har vi forlænget samar-

bejdet med trænerstaben omkring førsteholdet, som 

virkelig har udviklet sig stærkt i rollerne samtidig med, 

at holdet sportsligt såvel som socialt står stærkere 

end nogensinde. Vi er derfor meget glade for at for-

længe samarbejdet med cheftræner Kasper Stiller for 

to år, mens assistenttræner Casper Stokbro og mål-

mandstræner Mads Aastrup i første omgang har for-

længet med et år. De er alle tre stærke ambassadører 

for klubben, og de har fokus på det gode samarbejde 

på tværs af holdene og med de mange gode folk om-

kring klubben.

Blandt de særligt vigtige samarbejdspartnere for JS-

trænerteamet er vores 2. holdstræner. Efter fl ere år på 

posten takker Torben Uttrup Andersen af og træder 

ind i seniorudvalget, og Søren Mortensen stopper 

som assistenttræner. De to kan se tilbage på fl otte 

bedrifter med holdet, og det er således nogle store 

sko at fylde ud for afl øserne. Vi er imidlertid sikre 

på, at Kim Vestergaard som ny cheftræner kan gøre 

netop dette. Vi har tidligere haft dialog med Kim ift. 

andre af afdelingens hold, men nu er timingen rigtig 

for begge parter, og vi er sikre på at Kims store am-

bitioner og ihærdighed kan komme til fuld udfoldelse 

sammen med den talentfulde trup. Kim har tidligere 

med stor succes trænet i vores ungdomsafdeling, 

hvor har været med til at skabe fundamentet for U17-

årgangens succes. Vi er sammen med Kim i dialog 

med en assistenttræner, og måske er det allerede på 

plads, inden dette blad udkommer. Vi ser lyst på frem-

tiden for klubbens 2. hold og glæder os til samarbej-

det med Kim og holdets assistenttræner. 

Der bliver også udskiftning i trænerstaben på klub-

bens kvindehold, hvor Søren Frederiksen takker af, 

www.gugboldkub.dk
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mens Amalie ikke kan forene studier i København 

med trænerhvervet. De to har ydet en kæmpe ind-

sats og er lykkedes med at skabe et attraktivt tilbud 

til kvinder i vores klub. Kvindeholdet står stærkere 

end nogensinde i Seniorudvalgets tid – både målt på 

antal spillere lige som det socialt og sportsligt teg-

ner lovende for fremtiden. Der skal lyde en stor tak til 

Søren og Amalie, og det er altid vemodigt at skilles 

fra dygtige trænere. Det er dog nemmere, når meget 

er lykkedes, så stafetten kan gives godt videre. Hel-

digvis har Søren sagt ja til at hjælpe sin efterfølger 

godt i gang i jobbet, og vi er langt i dialogen med en 

mulig afl øser. Vi håber snarest at kunne melde mere 

ud omkring trænerteamet for 2021.

Klubbens 3. hold på herresiden er for første gang 

rykket i serie 3, og her venter spændende udfordrin-

ger for holdet, som er en god og sund blanding af 

rutine og ungdommeligt gåpåmod. Det bliver med 

en ny cheftræner ved roret – for den succesfulde 

duo Michael og Tom trækker sig i baggrunden den 

kommende sæson, hvor de i stedet bliver støtte for 

den nye cheftræner. Tom og Michael har skabt et helt 

fantastisk miljø omkring holdet, og selvom der over 

efteråret har været mange forskellige spillere i kamp, 

så er den gode ånd før, under og efter kampen den 

samme. Vi arbejder i kulisserne på en ny træner til 

holdet, og håber snart at have noget på plads.

En af udfordringerne i efteråret har været, at vi har 

haft spillere på både Serie 4- og U19-holdet, som 

har måttet sidde over i fl ere kamprunder. Dette vil vi 

have løst i foråret, og derfor har vi indgået aftale med 

Jacob Johansen, som indtil nu har været assistenttræ-

ner på U19, om, at han kommer i spidsen for et nyt 

Serie 6-hold. Vi har en positiv forventning om spiller-

tilgang på både U19 og Serie 3, og derfor får vi brug 

for yderligere et hold. Jacob har en forkærlighed for at 

udvikle spillere og få set på potentialet med nye øjne, 

så vi er sikre på, at det er et godt match til holdet.

Jacob har sammen med Flemming Prip Thomassen 

haft ansvaret for U19-holdet, som er kommet fl ot til-

bage i klubben – med stor træningsiver og fi ne re-

sultater på banen. Flemming fortsætter med holdet i 

efteråret, og der arbejdes på at fi nde en assistenttræ-

ner, som sammen med Flemming kan hjælpe spillerne 

og holdet til næste udviklingstrin. Budskabet om det 

gode U19-miljø i Gug BK har allerede bredt sig blandt 

de unge, så spillere udefra byder sig til – det tegner 

godt for fremtiden!

På samme vis er det glædeligt, at U18-pigeholdet for 

alvor ser ud til at have fået vind i sejlene under Henrik 

Sørensens ledelse – også her håber vi på, at vi kan 

få endnu fl ere spillere ind i folden, så fødekæden til 

kvindeseniorholdet bliver sikret til de kommende år.

Samlet set så tegner foråret 2021 vildt spændende 

i Gug BK – nu skal vi lige have taget 2. halvleg af 

kampen mod covid-19 først, inden vi forhåbentlig er 

klar til sæsonstart på normale vilkår i januar. Følg ud-

meldinger fra afdelingen på klubbens hjemmeside og 

sociale medier.

Velkommen til Gug Boldklub 2021

www.gugboldkub.dk
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FIND DIN NÆRMESTE BUTIK PÅ SPORT24.DK

garnudsalg.dk
Danmarks

BEDSTE ONLINE
garnbutik

ÅBENT LAGER
fredage klokken 10-18

Indkildevej 4A
9210 Aalborg SØ

annoncegugboldklub.indd   1 02-09-2019   11:21:59

garnudsalg.dk

www.gugboldkub.dk



20
34 www.gugboldklub.dk

Af Benny Nygaard
Bestyrelsesmedlem 

VETERANAFTEN  
MANDAG DEN 
25. FEBRUAR 2019 
KL. 18.30

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

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

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

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

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

NYT FRA VENNERNE

v/ Charlott Strauss

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

www.rokokoblomster.dk

Reperation og service 
af alle bilmærker

Andreas Kaalbye i fuld balance på banen 
– med nu 150 kampe på 1. holdet

www.gugboldkub.dk
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Venneformand Jørn Axelsen overræk-
ker gavekort til 150 kampjubilar 
Andreas Kaalbye.”

www.gugboldkub.dk
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Året er fyldt med store og små begivenheder i Gug Boldklub, der skal huskes på. Her er en lille oversigt over 

nogle af de vigtige - lidt forude. Som alle ved, har covid-19 dog spændt ben for mangt og meget – også i Gug 

Boldklub. Vi kan således lige nu kun fortælle om nedenstående aktiviteter – og henviser til, at du benytter 

www.gugboldklub.dk og klubbens Facebook-side, når du vil vide mere!  

KALENDEREN - VÆRD AT VIDE

HVAD SKAL DER SKE?

Gug Boldklubs Venner sælger juletræer - 
ved klubhuset 

Standerhejsning for Ungdom – U9-U17

Standerhejsning for U19, seniorer og Old Boys

Gug Boldklubs generalforsamling

Gug Boldklubs Venners generalforsamling

Standerhejsning for Børn – U5-U8

Indvielse af event/fanområde

Fra lørdag den 5. december kl. 10-16.
Se i øvrigt nærmere på side 35.

Lørdag den 6. februar 2021 kl. 10.00

Lørdag den 6. februar 2021 kl. 13.30

Onsdag den 24. februar 2021 kl. 19.00

Mandag den 22. marts 2021 kl. 19

Søndag den 28. marts 2021 kl. 10.00

Lørdag den 17. april 2021 kl. 15.00

HVORNÅR?

”LEG MED BOLDEN” GØR DE MINDSTE KLAR 
TIL FODBOLDSPILLET

Af Jonas Thimm Jensbye

Bestyrelsesmedlem

Fodboldspillet har ingen alder – det mærker man ty-

deligt, når klubbens veteraner kæmper på banen, som 

de gjorde i deres spæde teenage-år. Det er livsbekræf-

tende – og fortæller alt om, hvad fodboldspillet og for-

eningslivet betyder i vores samfund. Ligeledes har det 

været fantastisk at se de små drenge og piger i alderen 

to til fi re år gribe muligheden for at gøre deres første 

erfaringer med det fantastiske boldspil. Leg er kodeor-

det i det nye gratis tilbud til de mindste i Gug Boldklub, 

”Leg med bolden”, og forældreinvolvering er nøglen 

til at lykkes med at skabe det gode møde for børnene 

med den store bane og de mange andre børn.

Netop forældrene har været ganske legesyge, og det 

har haft en smittende effekt på børnene, som bliver sta-

dig mere trygge og udforskende i de nye omgivelser. 

Stor tak for opbakningen til dette nye tiltag i klubben 

– det har været en fornøjelse at lege søndag formiddag 

med op imod 25 børn og deres forældre. I alt har ca. 

35-40 børn og deres forældre været forbi og lege med 

bolden søndag formiddag, og jeg glæder mig til fort-

sættelsen, når foråret melder sin ankomst. Der er plads 

til endnu fl ere fodboldglade børn og deres forældre.

www.gugboldkub.dk
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Af Emil Adelborg

Træner

Selv covid-19-krisen kunne ikke forhindre os i at kom-

me på 8-mandsbanerne, hvilket drengene har taget 

virkelig godt imod. Selv om banerne er større, og der 

skal løbes fl ere kilometer, så har nye ”forhold” med 

den større bane udelukkende været en succes. 

Gruppen med drengene fra årgang 2010 er desværre 

skrumpet lidt i foråret. Det har betydet, at vi fl ere 

gange har benyttet spillere fra årgang 2011, og det er 

vi meget taknemmelige for. Drengene, vi har haft sig-

net fra U10, har gjort det fremragende og er heldigvis 

faldet let ind på holdene, så vi satser på at forlænge 

samarbejdet i fremtiden!

Træningen er foregået på mandage og onsdage, hvil-

ket den også vil gøre henover vinteren, suppleret op 

med en omgang indendørs om lørdagen for de mor-

genfriske. Desuden har vi arrangeret en del trænings-

kampe for drengene og deltager også med et hold i 

DBU´s vinterturnering.

I Cup 2020 har vi deltaget med et A1-, B- og C-hold, 

og her rykkede vores B-hold op i A2-rækken, hvor 

de har gjort det rigtig fl ot mod nogle meget dygtige 

modstandere. Vores C-holdet har imponeret med en 

masse fl otte sejre over gode modstandere, og ryg-

terne går på, at kampene om onsdagen har været en 

ren fest med højt humør og et godt kammeratskab. 

A1-holdet gik ubesejret igennem puljen og ”vandt” 

denne, men kronen på værket var uden tvivl deres 

sejr i Mini Skaw Cup, hvor Odense Boldklub blev ned-

lagt med 4-1 i fi nalen.

Vi håber snart, som alle andre, at der bliver mulighed 

for at komme ud og spille nogle turneringer, men indtil 

da holder vi os skarpe på træningsbanerne, så guldet 

kan komme med hjem til Gug Boldklub, når der igen 

skal spilles og medaljer og pokaler.

Til slut skal der lyde en særlig tak til vores islandske 

viking, Thorvaldur, for at møde op to gange om ugen 

og lave koordination- og styrketræning med drengene.

U11-DRENGE 
- EN ANDERLEDES HALVSÆSON

Vindere af Mini Skaw Cup

Sejren fejres

www.gugboldkub.dk



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

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

Søndage på sidelinjen.

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

Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20
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Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20

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

Book et økonomisk 
eftersyn på 96 30 33 00

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

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

Søndage på sidelinjen.

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

Spar Nord Vejgaard   |   Hadsundvej 20
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GUG  VVS  TEKNIK

Jan Antonsen
VVS Installatør

 

Vissevej 133  Tlf.: 98142200

 

9210 Aalborg SØ  Mail.: post@gugvvs.dk

26 www.gugboldklub.dk

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

Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

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

Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk

Cvr.  27225268
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Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

Bavnehøj 15 Visse – 9210 Aalborg SØ
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Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk

Cvr.  27225268

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

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

FÅ 2.000 KR I RABAT PÅ SALÆRET

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

VI STØTTER 
DIN KLUB!

Vi sælger 90% af de villaer vi får til salg i Gug og bruger gnsl. 
kun 65 dage på at få den solgt.
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KVINDERNE STRØG TIL TOPS OG 
AVANCEREDE TIL SERIE 1

27

Af Amalie Brix Frederiksen

Træner

2020 har slet ikke været sportens 

år. OL blev rykket, EM blev fl yt-

tet og mange sportsgrene har 

været på stand-by. I kategorien 

’vigtighed’, lige under OL og EM, ligger Gug kvinders 

avancement opad i rækkerne. Eller det synes vi i hvert 

fald selv. Derfor var det også ganske ærgerligt, at kvin-

deholdet med ny trænerduo ved roret og fornyet entu-

siasme omkring den sportslige fremtid, ikke kunne få 

lov til at spille med musklerne i foråret. Men de færre-

ste byrder er særligt tunge, hvis vi løfter i fl ok. Og det 

karakteriserede foråret i Gug Boldklub, hvor vi ingen 

var større end det fællesskab, som vi allesammen er 

en del af. Og den situation der havde lagt sig som en 

sky over hele verden. 

Heldigvis er der altid en lys bag skyen, og solen tittede 

frem, da sommeren gik på hæld. Vi fi k allesammen lov 

til at træde i de fodboldstøvler og binde de snørebånd, 

som vi havde iført os i søvne de seneste måneder. På 

tværs af klubben var der en målsætning om at stige i 

rækkerne, og efteråret var ingen undtagelse. Den even-

tuelt missede oprykning fra foråret, havde gjort Gugs 

kvinder endnu mere sultne. Det afspejlede sig også i 

den meget korte sæson, hvor de ’benhårde jernladies’ 

gik ubesejret gennem den nu overståede sæson. Og 

tallene taler for sig selv: En målscore på +35 og otte 

point ned til nærmeste konkurrent. Derfor kan vi med 

stor glæde sige, at det hedder serie 1 fra det nye år. Når 

vi altså endnu engang får lov til at betræde det grønne 

græstæppe og få jord under neglene. 

Spillemæssigt har kvinderne præsteret langt over serie 

2-niveau, hvilket også afspejlede sig i fl ere velspillede 

pokalkampe mod højere rangerede hold. Kampe som 

også har smidt nogle sejre af sig. Det giver en stor tro 

på den fremtid, der kommer. Men det forpligter også. 

De seneste år har været præget af manglende konti-

nuerlighed i forhold til fremmøde både ved træning og 

kampe. Netop den udvikling har været vel nok det mest 

positive ved det forgangne år, hvor fremmødet har lydt 

på op mod 18 spillere til træning. En enorm udvikling 

som giver blod på tanden med henblik på fremtiden. 

Ud over den sportslige fremgang skal der lyde en stor 

ros til kvinderne, som altid stiller sig til rådighed. Hvad 

enten det drejer sig om en hjælpende hånd i klubben 

eller en plads på tilskuerrækkerne til de øvrige hold i 

klubben. Det vidner om blåt og rødt blod i årerne og en 

kærlighed til det logo, som alle vores hjerter banker for. 

På vegne af trænerteamet vil vi gerne sige en stor tak 

til pigerne for en fantastisk sæson. Det var på mange 

måder en svær start, men pigerne har siden dag en 

budt ind med en enorm opbakning. Desuden skal der 

lyde en stor tak til vores ’tanter’, som troligt har skåret 

frugt og vist godt humør til hver eneste kamp. Også en 

tak til klubben og alle de frivillige, som har sørget for, at 

rammerne altid har været fantastiske.

Puljevindere klar til Serie 1

www.gugboldkub.dk
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Af Torben Uttrup Andersen

Træner

2020 huskes desværre ikke for meget andet end re-

striktioner, nedlukning og andre udefrakommende 

faktorer i forbindelse med covid19, men der er faktisk 

både blevet trænet og spillet kampe.

Efter et forår uden turneringskampe blev turneringen 

skudt i gang efter sommerferien.

Men sommerferien havde betydet et farvel til en del 

af stammen omkring serie 2-holdet grundet studier i 

både Århus og København. Det betød et farvel til Mik-

kel Løgsted og The Tølbøl Brothers. Derudover var der 

familieforøgelser og et par frafald omkring 1. holds-

truppen, som udfordrede vores bredde omkring serie 

2-holdet.

Så man kan sige det meget enkelt – en ny sæson og en 

ny begyndelse med en ny stamme på holdet.

Vi var som udgangspunkt havnet i en stærk, men og 

så meget lige pulje, hvor vi gerne ville være med til at 

præge rækken.

Vi startede på udebane mod AaB, som helt klart var 

vurderet som en af puljens favoritter. Vi spillede en 

kamp hvor det var de små marginaler, der afgjorde 

tingene, og desværre endte det med et smalt 1-0 ne-

derlag.

De næste tre kampe bød på to sejre og en uafgjort, så 

starten på sæsonen var ganske fornuftig og en place-

ring lige efter topholdene.

Herefter kom vi desværre ind i en meget skidt periode, 

som gav fi re nederlag og et enkelt uafgjort resultat i 

de næste fem kampe, og placeringen i tabellen blev 

mere kriminel. Så halvvejs i turneringen var målet lige 

pludselig fastsat på en ting – OVERLEVELSE i Serie 2.

Der kom to vigtige kampe mod de to hold, som var 

placeret under os i tabellen, nemlig NUBI og Aalborg 

Freja. De to kampe skulle vindes, så vi kunne forblive 

i Serie 2.

Det blev de heldigvis, og på en fl ot 6-1 sejr over NUBI 

og ugen efter en 2-1 sejr over Aalborg Freja. Dermed 

var det kun en kvalifi kationskamp mod et Serie-3 hold, 

der var i spil for eksistensen i Serie 2 kunne bibehol-

des.

Herefter kom der desværre 1-måls nederlag i de to 

næste kampe, og vi kunne inden sidste runde stadig 

ikke vide os matematisk sikre på overlevelsen.

Sidste runde blev efter yderligere udbrud af covid-19 

afl yst grundet nye restriktioner fra regeringen, og der-

ved forblev stillingen, som den var, og Gug-holdet slut-

tede på en 5. plads i puljen.

Sæsonen endte med fi re sejre, to uafgjorte kampe og 

syv nederlag (6 x 1-måls nederlag) og en målscore på 

25-24. Der er blevet brugt 35 forskellige spillere i løbet 

af de 13 spillede kampe.

Denne sæson var Søren Mortensen og undertegnedes 

sidste sæson i spidsen for de fantastiske drenge på 2. 

holdet i Gug Boldklub.

Vi vil sige alle spillere og aktører omkring holdet en stor 

tak for en fantastisk tid både på og uden for banen, 

og vi vil nu glæde os til at følge de enkelte spilleres og 

holdets fremtidige udvikling fra sidelinjen.

SERIE 2 KLAREDE SKÆRENE SERIE 2 KLAREDE SKÆRENE 

www.gugboldkub.dk



Fra alle I Gug Boldklub skal der lyde en 

STOR TAK
til alle Vores 131 sponsorer/samarbejdspartnere
for støtten I 2020

3F Aalborg
24 Sportspræmier
advokatfi rmaet vingaardshus a/s
Alfa Laval Aalborg A/S
Alimex Seafood A/S
Almas Park & Fritid A/S
au2tal
Autoværksted Steve Christiansen ApS
BC Catering Aalborg A/S
Billigskabe.dk
Blackhill Yarns 
Blomster Krukken
Bone´s Restauranter A/S
Brdr. Hosbond
Budolfi  Grafi sk
BYGMA Aalborg City
Cafè Peace
Cafe Vesteraa
Cafe Vi2
Carinas Køreskole
CEGO A/S
Chicago Roasthouse
Chokolade-Gruppen
CJ Hvidevareservice A/S
Complea
CRAFT
Cykelværkstedet Polar
Dansk Revision
DK-Foodbrokers Aps
EDC Anker Nørgaard
Ejendomsmægler Thorkild Kristensen
EL-Salg Center, Aalborg
Esser Skilte
FAXE KONDI
Fischers Malerfi rma
Folkeuniversitetet
Footballhunter
Gardin Eriksen
Gartneriet Søndervang
Gug Anlæg/Planteskole
Gug BK´s Venner
Gug Fysioterapi ApS
Gug Malerforretning IVS
Gug VVS Teknik

Hals Autoværksted
Happy Times
InoPower
INVITA Køkkencenter
JCD A/S
Jesper Gulbæk Pedersen ApS
John Bull Pub
Jørgen Bønsdorff 
Klatreparken Aalborg Aps
Klinik For Fodterapi
Klip & Sol
KLU Materiel Nord A/S
KT Elektric Aalborg A/S
Købsmæglerne
Labelless Media
Lars Bloch Briller
Le Chef
London Pub
LOOP Aalborg & Nørresundby 
Louis Nielsen
Maja´s Køkken
Maler Grossisten Aalborg
Malermester Jørgen Krabbe
ManForce ApS
MARIENDAL EL-TEKNIK A/S
Meny
MICHAEL LUND A/S
MN Revision
MOOSDORF Hegn A/S
Multi Byg A/S
MUMS
Murermester Dennis Daugaard
Mæglerringen
Møllehuset
Nadia´s Sandwich 
Nordjysk Beslag & Værktøj
Nordjyske Bank
Nybolig Palle Ørtoft
Nørresundby Apotek
OK Benzin
ParkPark A/S
Plus Puds
Progreso ApS
Randers Tegl A/S

Raw Food Aalborg
RealMæglerne Brian Harbo
Rema1000
Rengros ApS
Revision Nordjylland ApS
Rockfon
Ronaldo.com A/S
Scan International Spedition A/S
ScandiHills Camping & Outdoor
Scanico A/S
Schellerup Elteknik ApS
Seaport Restaurant og Bowling
Select Technica Football
Selvstændig Forever Forhandler
SIFA
Skjøtt Tømrer & Snedker ApS
Solskov Jensen Eftf.
Spar Nord Bank A/S
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Vendsyssel
Sport24 - City Syd
S-Sport ApS
STORM Advokatfi rma P/S
SunCharter
SuperBrugsen Gistrup
Talmennesker
Tandlægerne i Gug ApS
TeeShoppen
TJ Boligadministration
TN Udvikling A/S
Undervognstunellen
Vejgaard Murerforretning ApS
Værksted 1
WeCare ApS
WIKA Skilte
Aabo Sørensen
Aalborg - Nørresundby Malerfi rma 
Aalborg Bilglas
Aalborg City
Aalborg Handelsskole
Aalborg Murermester
Aalborg Skolefoto
Aalborg Storcenter
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Porsvej 2, 1. sal  -  900 Aalborg  -  Tlf. 9816 9022  -  info@budolfi-grafisk.dk

Registreret revisionsfi rma.
Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ

Tlf.: 70701900  -  info@revisionnordjylland.dk  -  www.revisionnordjylland.dk

Bogføring, årsrapporter, rådgivning, sparring m.v.

16 årige Frederik Olsen 
fi k debut på JS-holdet og 
scorede i storsejr på 7-1 
over Gundersted.

www.gugboldkub.dk
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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.

26 www.gugboldklub.dk

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

Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

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

Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk

Cvr.  27225268

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

Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

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

Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk

Cvr.  27225268

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

Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

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

Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk

Cvr.  27225268

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

Bente Nygaard
Selvstændig Forever Forhandler

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

Mail: bentenygaard@gvdnet.dk
www.foreverbentenygaard.dk

Cvr.  27225268

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

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

FÅ 2.000 KR I RABAT PÅ SALÆRET

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

VI STØTTER 
DIN KLUB!

Vi sælger 90% af de villaer vi får til salg i Gug og bruger gnsl. 
kun 65 dage på at få den solgt.
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Åbningstider Alle dage kl 11:00 - 21:00

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

Happytimespizza www.Happytimespizza.dk

www.gugboldkub.dk
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GUG FOOTBALLCAMP 
Af Emil Adelborg

Arrangør

Normalt forbindes Gug Footcallcamp med starten på 

skolernes sommerferie, høj sol og slush-ice på Vis-

sevej, men på grund af de aktuelle omstændigheder 

med covid-19 i Danmark, blev årets højdepunkt fl yttet 

til efterårsferien.

Vi vurderede, efter dialog med DBU og efter gennem-

gang af Sundhedsstyrelsens restriktioner, at vi kunne 

leve op til de konkrete krav i forhold til covid-19, og 

var derfor klar til at give de godt 80 fodboldglade unge 

mennesker en god oplevelse. Vi havde valgt at dele 

spillerne i tre separate grupper, som trænede og spi-

ste hver for sig for, og samtidig havde vi fravalgt ture væk fra boldklubben for dermed at undgå smittefare. 

Og vi kunne heldigvis notere os, at vi ikke havde tegn 

på symptomer i hele ugen. 

Vejrguderne holdt heldigvis hånden over os. De man-

ge timer på banerne blev tilbragt i fl ot efterårsvejr, der 

var masser af intensitet, den portionsanrettede mad 

var som altid god, og hele ugen var pakket ind i godt 

humør samt stor lyst til at dygtiggøre sig – det var en 

fornøjelse at opleve!

Der skal lyde en enorm tak til de mange frivillige, som 

igen-igen bidrog til, at ugen forløb som ønsket – en 

enorm tak til vores sponsorer: CEGO A/S, Aabo & Sø-

rensen, CoolUnite samt Sport24 og CRAFT.

Vi er naturligvis tilbage næste år, så skriv endelig uge 

26 (mandag den 28. juni – fredag den 2. juli) i kalende-

ren med noten ”Gug Footballcamp”.

Afslapning

Glade campere

Spisetid

GUG FOOTBALLCAMP 

www.gugboldkub.dk
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ScandiHills
Camping & Outdoor

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

Stort udvalg

Besøg os online og i butik

- Aalborg Kommunes mest 
sælgende ejendomsmægler!

Nybolig Palle Ørtoft - 9814 9544

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

www.gugboldkub.dk
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NYT FRA VENNERNE  
Af Benny Nygaard

Bestyrelsesmedlem

Gug Boldklubs Venner 

VETERANAFTEN  

Den årlige veteranaften gennemføres desværre ikke – 

når vi er fremme i februar næste år! 

Vi lever – som bekendt - i usikre tider på grund af co-

vid-19, så bestyrelsen har besluttet, at den årlige ve-

teranaften må vige for den skjulte fjende. Det var ellers 

planlagt, at den skulle gennemføres mandag den 22. 

februar, men med den aktuelle viden om begrænsnin-

ger af større forsamlinger anses det ikke for realistisk 

at samle de normalt mange gode klubfolk til den efter-

hånden gode tradition. Vi må derfor nu alle vente på 

bedre tider, inden traditionen kan genoptages.  

JULEKALENDEREN
Sidste års omtale af julekalenderen antydede, at den 

meget omtalte klimakrise dengang måske var nået til 

Gug Stadion, for det lykkedes først i tredje forsøg at 

få taget billedet til kalenderens forside i tredje forsøg. 

Regn, regn og mere regn drillede nemlig i lange pe-

rioder. 

I år var denne bekymring dog trængt helt i baggrunden 

– forårsaget af den højaktuelle krise med covid-19. 

På en fl ot sensommerdag tilbage i begyndelsen af 

september lykkedes det dog i år heldigvis at forevige 

ca. 150 af klubbens små fodboldpiger og –drenge. 

Så vidt, så godt, men op til tidspunktet, hvor salget 

skulle igangsættes, steg bekymringerne for, hvordan 

dette kunne gennemføres, for anden bølge af covid-19 

spredte stor usikkerhed. Og således også hos os lo-

kalt.     

Heldigvis er der løsninger på mangt og meget ved god 

planlægning. Inden salget blev igangsat havde Gug 

Boldklubs ledelse således været i kontakt med myn-

dighedernes Corona-hotline for at undersøge, om der 

ville være restriktioner i forbindelse med salget. Hel-

digvis er det tilladt at sælge julekalenderne, så for at 

sikre, at dette foregik fuldt forsvarligt, blev alle sælger-

ne forsynet med værnemidler og fi k faste instrukser 

for, hvordan kontakt til købere skulle foregå. 

Når du læser dette nummer af klubbladet, er salget 

så nogenlunde gennemført – og med et godt resultat 

igen, forhåbentligt - trods den skjulte fjende, covid-19.

Salget er igen i år gennemført af Gug Boldklubs man-

ge U8 og U9 Piger og Drenge. 

Godt, vi har dem – sammen med de mange ihærdige 

ildsjæle, der står bag, dvs. trænere og holdledere.

Julekalenderen er jo også en slags lodseddel, så - ud 

over at støtte ungdomsarbejdet i Gug Boldklub - er 

der samtidig chance for at vinde en ekstra julegave.

Vindernumrene kan fra mandag den 7. december ses 

på www.gugboldklub.dk. 

   

U9-spiller Alexander sælger julekalender 
med smil

NYT FRA VENNERNE  

www.gugboldkub.dk
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• SALG AF JULETRÆER •
De seneste nu fem år har Vennerne solgt juletræer fra klubanlægget. Og traditionen fortsætter – fra lørdag 

den 5. december og i alle weekender frem til jul. Herudover sælges der også mandag den 21. og tirsdag 

den 22. december. Alle dage holdes der åbent i tidsrummet kl. 10-16.

Forhåbentlig vil rigtig mange af de familier, der i det daglige færdes i Gug Boldklub, også i år købe et fl ot 

juletræ af Vennerne. Træerne er alle af god kvalitet, og kan leveres på privatadresser – mod et lille gebyr 

derfor. Overskuddet fra salget går – som altid - til gode formål i Gug Boldklub, så støt derfor op om det 

gode initiativ til gavn og glæde for det lokale fællesskab.

www.gugboldkub.dk
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TÆTTERE PÅ VORES SPONSORER
Af Nikolas Nørby

Bestyrelsesmedlem 

Skjøtt Tømrer & Snedker ApS er sponsor i Gug Bold-

klub, og virksomhedens engagement dækker både 

beklædning og bandereklame i klubben. Jeg har der-

for mødt tømrermester Niels-Erik Ahnfeldt Skjøtt til en 

dialog om vores samarbejde og ikke mindst udvikling. 

Drivkraften i samarbejdet er drevet af lokalt engage-

ment og en lyst til at bakke op. Dette er synligt, idet 

dele af familien selv spiller fodbold i klubben, og ikke 

mindst når man tager en runde i området omkring klub-

ben, hvor eksponeringen er stor. Således oplever jeg 

en aktiv tilgang til samarbejdet og en lyst til udvikling. 

Niels-Erik udtrykker også sin støtte til en videre dialog 

omkring andre tiltag og arrangementer i klubben. Disse 

udsagn passer rigtigt godt ind i vores egen tilgang til 

vores samarbejdspartnere, og vi tager derfor fra i dag 

fat på nye ideer i fællesskab. Jeg håber og forestiller 

mig en sparring omkring forårets visioner og praktiske 

tilgang til events og oplevelser i og omkring klubben. 

Fra klubbens side skal der lyde en stor tak til Niels-

Erik for hans engagement i klubben. Skjøtt Tømrer & 

Snedker ApS bidrager til at forløse det store potentiale 

i bydelen og i klubben. 

Støt derfor lokalt!
Niels-Erik Skjøtt

www.gugboldkub.dk
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DIN
LOKALE                

GOURMET BUTIK 

GUGVEJ 184
WWW.MUMSSHOP.DK

Telefon 98125017

Jyllandsserieholdet – her klar til kamp mod 
Chang -  sluttede på fl ot 2. plads i puljen.

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

Oplag

Stof

Tryk

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

NYTTIGE NAVNE OG ADRESSER

OM KLUBBLADET

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

Bladet udgives i 4.400 eksemplarer og omdeles to gange årligt til samtlige
hustande i Gug og Visse.
Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes indleveret til et af blad-
udvalgets medlemmer inden den 10. april 2021.
Næste nummer udkommer ca. 1. maj 2021. 
Budolfi  Grafi sk, Porsvej 2, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 90 22 
info@budolfi -grafi sk.dk

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

27 73 73 77

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

inspektoer@gugboldklub.dk

Formand
Henrik Gaardsøe
Tlf. 51 14 26 66
henrik.gaardsoe@cembrit.dk

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

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

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

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

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

BESTYRELSEN

BLADUDVALGET

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

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

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

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

OBS:
Artiklerne i bladet er alle 
skrevet af privatpersoner, og 
de er derfor nødvendigvis 
ikke lig med klubbens of-
fi cielle holdning.

   


www.gugboldkub.dk



RealMæglerne Brian Harbo
Vi tager det personligt

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

Tør du sætte til salg 
uden at spørge 9210 eksperten?

Kilde: Boligsiden.dk, d. 16. november 2020, 
Find mægler, 9210 Aalborg SØ, Markedsandel.

Ifølge Boligsiden.dk er jeg den mægler, der suverænt sælger fl est 
villaer i 9210 - med en markedsandel på 33% ifølge 
Boligsiden.dk.*

Salget har slået alle rekorder i år og priserne er stabile. Der er 
mange konkrete købere i markedet, så vi mangler derfor boliger 
af alle typer i området. 

Overvejer du at sælge? 
Kontakt os for en uforpligtende salgssnak.

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