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Velkommen til vores lille univers
Vi inviterer til at gå på opdagelse i butikken på torvet i Gilleleje. 

Hos os vil du kunne finde både unikke møbler og brugskunst skabt af 
genanvendte materialer, smukke kjoler og bløde lounge styles, men også 

nye produkter, hvor farve, form og placeringen i hjemmet, får et lille twist.

Vores mål er, at give vores kunder en god oplevelse, om du handler større 
møbler til hjemmet, en lille værtindegave eller er på udkig efter lidt lækkert 

til dig selv. Rigtig god fornøjelse �

Pssst…. Vores webshop holder åbent alle dage, gå på opdagelse på 
www.aura-living.dk.

AURA living / Vesterbrogade 3F / 3250 Gilleleje
Facebook: AURA living / Instagram: auralivinggilleleje

Carl Petersensvej 2  ·  DK-3250 Gilleleje  ·  Tlf. (+45) 48 30 01 36
CVR-nr. DK 74047912  ·  info@brdrpetersen.dk · www.brdrpetersen.dk

Brdr. Petersen Gilleleje A/S
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Formanden
Så skal der fejres jubilæum!

Hvad er det så, vi fejrer? At børn,
voksne og ældre suser rundt i
hallen og slår til en fjollet korkprop
påsat fjer over noget, der ligner
et fiskenet fra havnen.
Nej, det er det selvfølgelig ikke! Vi
fejrer, at fjerbolden og ketsjeren
har givet så mange oplevelser,
motion og fornøjeligt samvær til
tusindvis af badmintonspillere gen-

nem generationer i Gilleleje. Det skal selvfølgelig markeres på
værdig vis. Derfor har klubben arrangeret en storslået markering
af jubilæet, som vi håber, rigtig mange vil tage del i.

Badminton er for alle i alle aldre – og sporten kan dyrkes på alle
niveauer. Det viser medlemsskaren i GBC72.
Familier spiller sammen på en bane - voksne og børn – de får et
godt grin, motion og samtidig en helt unik fælles oplevelse i hver-
dagen.

Vi har børnene, som træner sammen om eftermiddagen og den
store gruppe ældre, der spiller om formiddagen. Den lokale elite
træner om aftenen. Og så har vi nogle baner, hvor venner, kolle-
ger og naboer kan udkæmpe utallige nervepirrende dyster på
banerne i Gillelejehallen om aftenen.

Og hvis du ikke ved det, så spilles der badminton over hele klo-
den. Ja, vi har mange dygtige danske spillere i verdenseliten. En
af dem er Victor Axelsen – DOBBELT VERDENSMESTER.

Selv startede jeg med at spille badminton i efteråret 2016, og efter
ca. 3 måneder blev jeg konstitueret formand, fordi der ikke var
nogen formand. Det var Lotte Ferdinandsen, som både fungerede
som formand, kasserer og ungdomsformand. Jeg var så at sige i
lære hos Lotte indtil hun stoppede. Jeg blev valgt som formand i
foråret 2017. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Lotte for den store indsats, hun
har ydet i GBC72. 

Det første år fik vi antallet af børn til at stige til det dobbelte ca.
40 børn.

Jeg vil dog gerne slutte med en stor tak til rækken af nuværende
og tidligere bestyrelsesmedlemmer i GBC72, som har gjort bad-
mintonsporten til en institution i idrætslivet i Gilleleje. 50 år med
mere er flot.
Der skal også lyde en tak til de frivillige, som er med til at arran-
gere dette jubilæum – og en særlig tak til redaktionen bag dette
jubilæumshæfte, som har gjort en kæmpe indsats som badminton-
historikere og annoncetegnere – og selvfølgelig en stor tak til
vores sponsorer, som har gjort fejringen af jubilæet muligt.

Læs jubilæumshæftet og bliv inspireret til et fortsat eller kommen-
de liv på badmintonbanerne i Gilleleje og i hele verden
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Susanne Blankholm

Program for hele jubilæet:
(se mere info på side 10)

Badmintonseliten giver opvisning
kl. 13.00 i Gilleleje Hallen
Mads Kolling og
Jacob Hjorth Jensen
spiller single mod håbefulde GSG spillere.
Der vil blive spillet kampe i forskellige kombinationer.

Kl. 15.00 - 17.00
Formiddagsmotionister spiller venskabskampe
mod spillere fra Ungdomsafdelingen,

THOMA
Gilleleje

Lørdag 5. november:
Jubilæumsreception kl. 10.30 - 12.30
i Gilleleje Hallen med brunch og hygge for

medlemmer, sponsorer og venner af klubben.

THOMAS GILLELEJE
Vesterbrogade 16 - Gilleleje

Tlf. 4830 0755
HUSK: Kundeparkering i gården

Lidt bedre end de andre - og mere at byde på!

TAK til Gilleleje Hallens medarbejdere
for hjælpsomhed og service.

Det er en glæde at komme i en hal, hvor
der altid er pænt og rent.

Den tidligere topspiller
Peter Gade kommer og
fortæller om sin karriere



Hvordan startede GBC 1972
Starten til GBC 72's opståen skal man helt tilbage til 1969-70
for at finde. Det hele begyndte med et samarbejde mellem
Blistrup Badminton Klub, under BSI og Gilleleje Boldklubs
badminton afdeling. Samarbejdet bestod af ungdomsspillere,
Palle Christensen fra GB og Curt d'Andrade fra BSI, der var
ledere fra de to klubber. 
På daværende tidspunkt spillede Blistrup i 4. serie, som den
gang bestod af store hold (lo spillere) og Gilleleje spillede i 6.
eller 7. serie (5 spillere). Da konkurrencen blev større i 4. serie
fik Blistrup Palle med på holdet og sidenhen også Erik
Nielsen. 

Også i ungdomsrækkerne havde begge klubber flere gode spil-
lere, men da man ikke havde nok til at tilmelde et helt hold, så
man det praktiske i at låne hinanden spillere så man kunne til-
melde hele og slagkraftige hold. Dette samarbejde kørte fint i
et par sæsoner. 

Senere ansøgte man om at få GBs badminton- afdeling løsre-
vet fra hovedafdelingen. Dette blev derefter godkendt i maj
1972. Den første midlertidige bestyrelse kom til at bestå af føl-
gende: Palle Christensen, Curt d'Andrade, Ole Andersen, sen.,
Ole Andersen, jun. og Erik Nielsen.

Starten på den nye klub
var ikke gjort med dette.
Der var mange proble-
mer, der skulle løses
inden sæsonstarten i
oktober.

Det første problem der
meldte sig var – økono-
mien. Der skulle bruges
penge ved tilmelding af
hold. Fjerbolde skulle
der også bruges penge til.
Hvad skulle vi gøre, for
kontingentpenge kom
først ind ved tilmelding-
en? 

Jo, bestyrelsen, 5 mand høj gik ned til Handelsbanken for at
kautionere på en veksel (kreditbevis) på kr. 5.000,-. Men
5.000,- kr. varer jo ikke evigt, så man besluttede at kontakte
Henning' Madsen fra Gilleleje Hallen, angående om vi kunne
få lov til at afholde et bankospil. Det fik vi lov til, og Henning
Madsen var i øvrigt meget behjælpelig, så vi gik i gang med at
prøve at få nogle sponsorer. 
Det gik bedre end vi havde ventet. Gunnar Svendsen som ville
støtte os, gik ned til den lokale kaffeforretning og skaffede os
4o-5o poser kaffe. Bankospillet blev en succes. Der kom over
4oo personer, og da regnskabet var gjort op, viste det sig, at der
var 5.700,- kr. i overskud til klubben. 

Således blev der skabt økonomisk mulighed for at GBC 72
kunne gå i gang med forberedelserne til den forestående
sæson.

Klubbens første bestyrelse

Ud over økonomien var der mange andre problemer der skulle
løses. Heldigvis var den nye hal netop blevet færdig, så spille-
stedet var der ingen problemer med. Alle problemerne blev da
også løst. 

Det sidste var udarbejdelse af vedtægter for den nye klub. Ib
Hansen fra Sjællands Badminton Kreds var med på et møde,
hvor vedtægterne blev udarbejdet. Man var nu klar til den stif-
tende generalforsamling. Denne blev afholdt den 25. oktober
1972, hvorefter den første bestyrelse kom til at se således ud;

Formand; Curt d'Andrade.
Kasserer; Ole Andersen, sen.
Sekretær; Ole Andersen, jun.
Ungdomsformand: Palle Christensen.
Seniorformand; Erik B. Nielsen.

I den første Sæson 1972-73 begyndte klubbens seniorhold i 5.
serie, som man havde fået overdraget fra Blistrup, da de ikke
kunne besætte 2 store hold. 

5. serieholdet blev i sin 1. sæson puljevinder og nåede i kam-
pen om sjællandsmesterskabet for 5. serieklubber frem til fina-
len, hvor det dog blev til et nederlag til Ø1stykke på 1-12. 

I den næste sæson skulle holdet derefter spille i 4. serie og
samtidig blev der tilmeldt et 2. hold i 6. serie. 1. holdet vandt
alle sine kampe og blev således puljevinder, samtidig med at
oprykningen til 3. serie var en kendsgerning. 

Holdet skulle nu spille semifinale om sjællandsmesterskabet
for 4. serieklubber og mødte i Gilleleje Hallen Kalundborg.
GBC 72 vandt 10-3 og skulle i finalen møde Ølstykke ligesom
det foregående år. Ølstykke var storfavorit, idet der på holdet
var flere tidligere divisionsspillere. GBC 72 overraskede alle
ved at besejre favoritterne med 8-5. GBC 72 havde bestået sin
prøve.

Curt d'Andrade
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Medlemsopgørelsen fra
GBC 72 første sæson



50 årig med 
85 år på bagen.

I december 1936 fremføres de første tanker om en badminton-
afdeling i Gilleleje Boldklub. Der var dog store problemer med
at finde et sted at spille. Gymnastiksalen på Gilleleje skole var
fuldt optaget, og det meddeles, at Badehotellets sal ikke kan
benyttes. 

Alligevel stiftede man den 19. april 1937 »GB's Badminton -
og Tennisafdeling«. Badminton fik delvist løst lokaleproble-
merne, da man i begrænset omfang fik lov til at spille i gym-
nastiksalen på skolen. Derimod spillede kun få tennisspillere,
og kun i en kort periode, på Badehotellets tennisbane.

Efter kort tid blev den ny afdelings aktiviteter ændret til kun at
omfatte »badminton«. Tennis gled helt ud af GB. Den ny bad-
mintonafdeling havde fra starten 25 medlemmer. Skolelærer
Sigurd Sørensen blev valgt som den første formand.

Allerede i oktober 1937 blev badminton flyttet til
Badehotellets sal, som viste sig at være langt mere velegnet
end skolens gymnastiksal. Efter kun 9 måneders eksistens i
december 1937 kunne GBC badmintonspillere stille hold til en
række turneringskampe mod Hornbæk, Hellebæk, Helsinge og
Helsingør. Gilleleje-spillerne viste sig absolut at være blandt
de bedste spillere.

I 1939 blev afdelingen delt i to lejre, da der blev stillet forslag
om udskillelse fra GB. Forslaget blev nedstemt, men skabte så
meget splid, at der de næste par sæsoner næsten ikke blev spil-
let badminton, og afdelingen blev til sidst opløst.

I oktober 1940 startede man atter en badminton- afdeling i GB,
og igen med Sigurd Sørensen som formand. 40 medlemmer
var der med fra starten. Badmintonafdelingen fungerede
omend begrænset i krigsårene og frem til 1947, hvor den blev
opløst p.g.a. manglende tilslutning. De sidste to års formand
var Palle Andersen.

I 1957 stilles der i GB igen forslag om at oprette en badmin-
tonafdeling.  Der nedsættes et udvalg, som forsøger at få spil-
leplads på det gamle vandrehjem, men uden held. Man søger
om lov til at spille i menighedshuset, men får et afslag.

I april 1959 foreslår Chr. Christensen og Per Petersen, at det
endnu engang forsøges at genstarte en badmintonafdeling.
Hans E. Høeg og Frimodt Klug fra GBs hovedafdeling får til
opgave at finde folk til en bestyrelse.

I jan. 1960 kunne GBs ny badmintonafdeling holde stiftende
generalforsamling. Som formand blev valgt frisørmester Ole
Andersen. 

De øvrige i bestyrelsen var Lynge Jensen, Ove Hansen og Jens
Friis. Der blev med det samme tilmeldt hold til turneringer i
regi af »skytterne« (DSG).

Med Ole Andersen (sen) som formand de følgende år fungere-
de klubben særdeles aktivt. I slutningen af 60'erne kniber det

med at stille tilstrækkeligt gode mandskaber i holdturneringer-
ne. Da BSI (Blistrup) havde de samme problemer, indledtes et
samarbejde mellem de to klubbers badminton- afdelinger.

Primusmotorerne i samarbejdet var Palle Christensen, GB, og
Curt d'Andrade, BSI. I samme periode begyndte der at opstå
små konflikter af bl.a. økonomisk art, mellem GBs hovedafde-
ling og badmintonafdelingen. Badmintonafdelingen med 120
medlemmer ansøgte om at løsrive sig fra GB, hvilket blev god-
kendt af GB i maj 1972. Samme år flyttes spillet til den nybyg-
gede Gillelejehal. Samme år (25. oktober) stiftedes Gilleleje
Badminton Club 1972 (i daglig omtale GBC 72) med Curt
d'Andrade som formand. 

Redigeret af Jens Birkmose
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50Kære 
Gilleleje 
Badminton Club; 
Stort tillykke.

home Gilleleje støtter lokalsporten, så når du vælger  
os, hjælper du med at støtte lokalt. Start med en gratis  
og uforpligtende salgsvurdering på tlf. 48 31 88 44.
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3 af stifterne

Klubbens første officielle bestyrelse bestod af Curt d'Andrade,
Ole Andersen (senior), Ole Andersen (junior), Palle
Christensen og Erik Nielsen (Rikke). Desværre lever alene
Palle i dag, men vi har tidligere fået en snak med de tre oven-
for om tiden omkring klubdannelsen, arbejdet i bestyrelsen og
episoder omkring klublivet i starten.

Oplægget til bestyrelsen var barske ting. Der var behov for en
startkapital på 5.000,- kr. og bestyrelsen måtte tage et banklån
med dem selv som personlige kautionister. Og som bankdirek-
tøren sagde, blev lånet kun accepteret, fordi alle mand kunne
stille fast ejendom som sikkerhed og pant!

Heldigvis kunne bestyrelsen indfri denne veksel allerede efter
det første bankospil, men uden denne velvillighed fra besty-
relses-medlemmerne, var der nok ikke blevet nogen GBC 72.

Denne sensommerdag i 2012 gik snakken ubesværet mellem
Ole og Rikke og undertegnede. Desværre var det ikke muligt
for Palle at deltage på dette tidspunkt. Billederne fra dengang
dukkede frem fra det mentale erindringsalbum, og flere og
flere gange lød det: "Ka' du så huske da..."

Både Ole og Rikke fastslog, at GBC72 kun blev dannet uden-
om Gilleleje Boldklub af praktiske grunde og indeholdt ingen
uenigheder, men var et resultat af at kunne stille "kampspille-
re" nok til kampene mod andre klubber.

Bestyrelsesarbejdet var langt mindre tidskrævende dengang
end i en klub i dag. Alle i bestyrelsen var aktive og spillede
selv på klubbens l. hold.

Årets holdturnering blev afbrudt af venskabskampe med speci-
elt to udenlandske klubber. For det første Hamborg BK, men
det blev dog en kort affære med kun et enkelt besøg i Gilleleje
og et enkelt genbesøg i Hamborg. Som Ole og Rikke huskede
det, var der ganske enkelt for lang afstand mellem spillesteder-
ne, så det blev for tidskrævende.

Skälderviken i Sverige var et langt mere succesrigt samarbej-
de. Igennem mange år var det en fast begivenhed, at der blev
spillet venskabskampe med efterfølgende sjove fester med
mad, drikke og dans til levende musik. Som Ole huskede det,
var der især en fest, som var så vellykket, at man kom for sent
til sidste færge i Helsingborg.                                                  

Fortsættes næste side
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Erik Ole Palle

Automatgear Centret ApS
Stæremosen 38, 3250 Gilleleje

Tlf: 4830 3033 • Mail: info@automatgear.dk
Web: automatgear.dk

Med næsten 40 års erfaring indenfor transmission, er vi
specialister i både automat og manuel gearkasser.

Vi hele tiden ajour. Vi tilbyder også skift af transmissions/gear olie 
og filter med brug af vores specielle gennemskylnings-maskine.

Se meget mere på vores hjemmeside : www.automatgear.dk
Du er meget velkommen til at ringe til os for flere oplysninger .

Peter Baldock



kendt af GB i maj 1972. Samme år flyttes spillet til den nybyg-
gede Gillelejehal. Samme år (25. oktober) stiftedes Gilleleje
Badminton Club 1972 (i daglig omtale GBC 72) med Curt
d'Andrade som formand. 
Redigeret af Jens Birkmose.

3 nulevende stiftere 
Klubbens første officielle bestyrelse bestod af Curt d'Andrade,
Ole Andersen (senior), Ole Andersen (junior), Palle
Christensen og Erik Nielsen (Rikke). Desværre lever de to
førstnævnte ikke længere, så jeg fandt det passende at tage en
snak med de tre andre om tiden omkring klubdannelsen, arbej-
det i bestyrelsen og episoder omkring klublivet i starten.

Derfor flere timers ventetid til første morgenfærge og et enkelt
uheld. Bussen kunne simpelthen ikke starte om morgenen, så
spillerne måtte i deres dansefodtøj ud og skubbe den i gang i
sneslud og sjap. Koldt, men senere kom det over i erindringen
som en sjov og skæg oplevelse.

Et senere venskabsklubsamarbejde blev etableret med
Himmelev lidt uden for Roskilde. Dette samarbejde eksistere-
de i formiddagholdets regi. Vi mødtes en gang om året enten
her eller hos dem. Et rigtig hyggeligt arrangement, som ude-
lukkende var på motionistbasis nu. Nogle spændende kampe -
for ingen vil frivilligt tabe. Derefter et hyggeligt frokost-arran-
gement med sange, taler og en del frivole historier. Og det er
ikke kun gæsterne, der kan - også 2-3 GBC'ere kan diske op
med artigheder.

Året blev altid afsluttet med interne klubmesterskaber, og da
formandens søn Ole (jun) så ud til at "risikere" at vinde og
blive mester, skyndte farmand sig at indkøbe en enorm pokal,
som han lidt senere stolt kunne overdrage til "junior". Hverken
før eller siden har der været pokaler i denne størrelse i klubben.
Og "junior" var stolt stolt, så stolt, at han da gerne viser poka-
len frem efter aftale.

Snakken går lystigt og kommer rundt om 2012 med faldende
medlemstal. Begge er enige om, at det er svært, fordi der er så
mange forskellige tilbud til de unge. Det er selvfølgelig posi-
tivt, men gør det svært for klubberne at fastholde medlemmer-
ne. 

Formiddagsafdelingen er en succes, som Ole altid benyttede.
Vores spillested i Gillelejehallen er 1. klasses med 6 nyindret-
tede baner. En nyhed i 2012 er dog hallens "svømmende" gulv,
som åbenbart var svømmet lidt sidelæns i sommervarmen.
Sæsonen i 40 års jubilæumsåret får derfor et senere starttids-
punkt end annonceret, da gulvet skal trækkes tilbage, hvor det
kom fra. Et passende gulv for en by så tæt ved havet!

Både Ole og Rikke kunne i øvrigt berette om spillesteder som
diverse gymnastiksale på skolerne med lidt for lavt til loftet.
Rikke spillede i den gamle festsal på Hotel Strand ved torvet i
Gilleleje - en særpræget oplevelse, da der tværs over banen var
nogle afstivende jernstænger, som til tider generede spillet en
del - men badminton blev der da spillet, og det med både træ-
ketsjere og de meget moderne ketsjere med stålskafter.

Tonny Jensen

At læse dette interview er som at komme i klubbens tidsmaskine
fra 1972, hvor klubben blev genstartet i den nyopførte
Gillelejehal.
Tjah - træketchere og stålketchere! Det var dengang!

Palle Christensen er den 3. stifter – se næste side.
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Palle Christensen (3. stifter)
Palle er en af institutionerne i GBC 72  og
dermed i Gillelejes idrætsliv. I mere end 20
år har han virket for badmintonsporten og
da mine børn i 1976 begyndte i klubben,
var Palle træner. Palles trænergerning var
præget af dygtighed og en fantastisk pæda-
gogisk måde at tackle børnene på. Han nød

stor respekt for sin evne til at lære børnene alt det, som han
også selv som tidligere seniorspiller på førsteholdet kunne.

Ud over det skal vi ikke glemme, at Palle var medstifter af
GBC 72 og med i alt det arbejde der årene forud var med til at
sikre badmintonsporten i Gilleleje. Med sit rolige, men
bestemte facon har Palle sat sine spor og sat sig i respekt som
en god leder og træner.

Palle er den eneste i GBC 72 historie, der som badmintonleder
har modtaget Kommunens idrætslederpris. 

Jeg citerer fra klubbladet februar 1979:
”Så fik Palle Christensen kommunens idrætslederpris. Det
skete den 8. februar om aftenen i Møllestuen i Gillelejehallen. 
Mange var mødt op for med ord og gaver at hylde Palle, da
borgmesteren foretog prisuddelingen.

Selve prisuddelingen var i øvrigt på grund af snestorm nær ble-
vet udskudt til en senere lejlighed. Det hele var aflyst, men ved
stor imødekommenhed fra kommunens side fik Palle sin fest
den dag alligevel. Det var velfortjent, for Palle er en af dem,
der er for få af. I tyve år har han gjort et uvurderligt arbejde for
byens børn og unge, samt for forældrene.

Han har gjort det uden at få en rød øre for det. Han har gjort
det, fordi han kan lide børn og unge, og fordi han kan lide
idræt. Og så har Palle jo en frisk måde at gøre det hele på.
Ingen sure miner fra hans side. Som Henning Kaffka som
repræsentant for spillerne så rigtigt sagde det: "Palle er en
supertræner." 
Vi siger alle tak Palle for din måde at være på”.   CITAT SLUT.

Bedre kan det ikke siges om et menneske, som GBC skylder så
meget. Desværre er Palles knæ ikke helt, hvad de har været.
Vi så ham ellers gerne på formiddagsholdet.

Jens Birkmose
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Æresmedlemmer
Jens og Else von Arenstorff 

Else bliver 90 år 5.
december 2022 mens
Jens, der døde i somme-
ren 2022 kunne være
blevet 100 år den 18.
september i år.

Familien Arenstorff var i mere end 10 år omdrejningspunktet
og katalysatorer i GBC 72. Jens von Arenstorff spillede bad-
minton på Gilleleje Skole allerede inden GBC 72 blev stiftet,
og kunne have haft 50 års jubilæum i GBC 72.

Jens von Arenstorff var formand i GBC 72 fra 1977-81, en
periode hvor medlemstallet steg komfortabelt.
I samarbejde med Jens iværksatte familien en række nye initi-
ativer med søndagstræning for motionister og åbent hus for
skoleelever - med det resultat, at ungdomsafdelingen med gode
trænere udviklede sig til en af de bedste i Nordsjælland på den
tid. Klubben fostrede flere spillere, som senere spillede divi-
sionsbadminton i Lillerød.

Else og Jens spillede badminton langt op i alderen og deltog i
40 års jubilæet i 2012.

Ser vi tilbage på klubbens første år er det vigtigt at slå fast, at
hele familien Arenstorff trak et stort læs i klubben. Jens’ hus-
tru Else der er æresmedlem i GBC 72 var i mere end 10 år
aktivt bestyrelsesmedlem og en fantastisk kasserer og drivkraft
– bag enhver mand…….

Sønnen Ebbe var i en lang årrække ungdomstræner og en dyg-
tig motivator, som børnene flokkedes om og så op til.
Han var medvirkende til skabelsen af et stærkt trænerteam,
hvori også søsteren – Helle – indgik. Begge spillede i GBC 72.

Jens Birkmose
Jens blev æresmedlem i GBC 72 ved jubi-
læet i 2012.

Han var formand for klubben fra 1983 –
1988. Jens overtog en livskraftig klub efter
familien Arenstorff og Tonny Jensen.

I løbet af de 5 år Jens var formand steg medlemstallet med ca.
100 medlemmer til 427 og var Gillelejes største og mest vel-
konsoliderede klub. Største bruger af Gillelejehallen.

Badminton var hele familien Birkmoses sport - 3 børn + Jytte
og Jens. Der var både en landsmester og divisionspiller blandt
børnene.

Klubben havde mange hold, og afholdt hvert år turneringer
med deltagere fra hele HT-området/hovedstadsområdet.
Interne turneringer og klubmesterskaber afholdtes hvert år.

Jens blev som formand uddannet træner og dommer.
Han trænede selv et af ungdomsholdene.

Klubbens mange aktiviteter blev styret af en meget dygtig og
aktiv bestyrelse, holdledere for hvert hold og frivillige foræl-
dre, som alle blev hyldet hvert år ved en klubfest. Alle disse
mennesker skylder jeg en stor tak, siger Jens.

Jens var senere et par år banefordeler og tegner af mange gode
sponsorater, som har bidraget til klubbens økonomi.

Lotte Ferdinandssen

Nyt æresmedlem 5. november 2022.

Lotte har spillet badminton siden hun var
10-11 år gammel. Er i dag 53 år og har ikke
spillet de sidste ca. 5 år pga. knæskade. Øv!

Lotte er en ildsjæl, der har været medlem af GBC72 bestyrelse
i 17 år og startede i bestyrelsen fordi hun brændte for sin sport. 
Det at kunne samle folk om en fælles interesse og sammen
skabe resultater, både socialt og resultatmæssigt, er MEGA
fedt, siger Lotte.

Lottes første bestyrelsespost var som motionistformand. Hun
planlagde holdkampe, årlige mesterskaber i klubben og forbe-
redte træning hver uge til spillerne.

Næste post var som banefordeler. Alle medlemmer blev regis-
treret. Der skulle inddrives kontingent og banerne fordeles.
Der blev oprettet hold i de forskellige kategorier. til de mere
ambitiøse. Posten som banefordeler blev udvidet med posten
som kasserer. 

Lotte havde nu 2 poster i én. Der var nok at se til. Hun  invol-
verede sig i ungdomsafdelingen, sammen med formanden for
klubben for at få den afdeling til at vokse, og at se det lykke-
des, siger jo alt. Det var fedt.

Lotte har også været web-ansvarlig og på et tidspunkt vikar
som ungdomsformand. Lotte har elsket sin klub og sin sport.
En sand iværksætter er Lottes natur.  Det er fedt at være fælles
om noget man brænder for.

MAKE BADMINTON GREAT AGAIN! Siger Lotte
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Støt vore annoncører

- de støtter os!



OPVISNINGSKAMPE 
Lørdag 5. november kl. 13.00

Badmintonstjerner i Gilleleje Hallen

Vi har haft den store glæde, at 2 af vore store badmintonnavne
har sagt ja til at spille opvisningskampe mod nogle af  GSGs
(Gilleleje-Søborg-Græsted) stærkeste spillere.

Vi taler om:

Mads Pieler Kolding
(født 27. januar 1988) er en dansk
badmintonspiller, der har specialise-
ret sig i double. Han vandt guld i her-
redouble ved Europamesterskaberne i
2016. Mads var kendt for at have ver-
dens hårdeste smash, og han var også
en del af det danske landshold, der
vandt Thomas Cup 2016. (Turnering
på højde med VM).

Jacob Hjorth Jensen
er født på Bornhlm for 20 år siden.
Han er i dag blandt dansk badmin-
tons unge talenter. Jacob har vundet
seniormesterskabet i Hvidovre og
senest fået en flot 2. plads ved
seniormesterskabet. Jacob er en lyn-
hurtig spiller, som vi glæder os til at
følge i årene fremover.

Seniorafdelingen deltager også i opvisningkampene, så
velkommen til nogle spændende og gode kampe i Gilleleje
Hallen.

Vild med badminton
Badminton er en fantastisk sport. Den giver en super kondi-
tion og stimulerer reaktionsevnen hele livet igennem fra 4-5 år
og til 90. GBC 72 er blandt de billigste i DK.

Børn/unge badminton:
Er du den nye Viktor Axelsen? eller vil du gerne være med til
at ”Make Badminton Great Again”

Så kom ned og prøv badminton i GBC-72 

Gilleleje badmintonklub er en klub for alle’ - Så om du går
med en drøm om at blive den næste ”Viktor” eller du bare har
lyst til at prøve kræfter med fjerboldens forunderlige verden.

Så kom og vær´ med!

Har du børn, der har lyst til at dyrke en indendørs sport, hvor
man kan begynde uden forkundskaber, og der er plads til at
lege spillet eller/ og have ambitioner om at slå de bedste en
dag, så er badminton lige sagen.

Kom og prøv gratis, før du melder dig ind. Forældre er altid
velkomne til at tage deres børn med op i hallen og lade dem
prøve at spille med ved vores træning.

Man får muligheden for prøvesessioner, inden man skal mel-
des ind. Vores sæson er startet.  Se tider, kontaktpersoner og
meget mere på vores hjemmeside:

https://gbc72.dk/default.aspx

Ungdomsafdelingen
Jeg har en meget stor passion og ”kærlig-
hed” for GBC-72. GBC-72 er min egen
fødeklub og jeg er selv startet som helt ung
dreng i en alder af 6-7 år, og har været en
fast del af klubben lige siden. Jeg er stadig-
væk selv aktiv spiller i seniorafdelingen
(Team GSG). 
Mit hjerte og passion brænder særligt for
ungdomsafdelingen, da det er børnene som

er fremtiden for klubben, og det er dem, som på sigt skal bære
klubben videre. 

Derfor skal vi virkelig tage vare på børnene og sikre de bedste
rammer både mens de er ungdomsspillere, men også senere når
de skal sluses videre ind i vores seniorafdeling, og måske vide-
re ind på en bane som motionist eller ”meget” senere skal vide-
re til vores formiddagsafdeling, hvor man aldrig er for gammel
til at spille.                                       fortsættes næste side
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Tak til alle vore annoncører!
Støt dem - de støtter vort klubarbejde og dette arrangement

Marcel Baarts



Jeg husker selv min tid som ungdomsspiller, som værende fan-
tastisk og fyldt med gode oplevelser, det skyldtes blandt andet,
at man var sammen med andre med samme interesse. 

Man var samtidig omgivet af meget passioneret og engageret
”Ja, nærmest ”professionelle” frivillige og trænere, som med
deres passion, engagement og initiativ for sporten og klubben
fik klubben til et dejligt, trygt sted at være. Det er min ambi-
tion og håb, at vi kan gøre det samme.

Vi har 2 rigtige dygtige trænere, Jesper & Lærke som selv er
aktive spillere i vores Seniorafdeling (Team GSG)

Børnene træner, mandag 16.30 – 18.00 (usu1)
og 18.00 - 20.00 (usu2)

og onsdag 16.30 - 18.00 og 18.30 - 19.30.

I øjeblikket har vi mange dejlige børn, faktisk tæller vi pt. 35
børn, der spiller badminton. Men vi har altid plads til flere. Vi
har 3 ungdomshold meldt til DGI ungdomsturneringen i hhv
U9, U15 og U17/19 . Med så ”mange” aktive børn er der brug
for ekstra hænder, derfor vil jeg forsøge at få etableret et
”Ungdomsteam”. 

Teamet skal bestå af nogle friske forældre, der stiller op for at
hjælpe til og støtte op omkring holdene når de er i ”kamp” mod
andre klubber i turnerings regi eller når der arrangeres events.
”Teamet” kunne bestå af 4-6 forældre (måske flere) som kunne
være med til at planlægge aktiviteter og ved sæsonstart melde
hold, samt være holdledere gennem sæsonen på de enkelte
hold.

Det er forholdsvis et let arbejde, som de fleste kan overkomme
og man skal jo huske, at det er for børnenes skyld! Jeg håber
virkelige at der er nogle forældre, der i samarbejde med træ-
nerne og mig har mod på, at opbygge en ungdomsafdelingen
der kører optimalt, så det bliver endnu sjovere at være ung-
domsspiller!

Det er fantastisk at se børnenes glæde, enten når de træner eller
spiller turneringskampe. Det opbygger selvtillid, og de stråler
af glæde over et vundet sæt eller en afsluttet træningssession.
Børnene er samtidig omsorgsfulde med trøst til hinanden, når
det ikke går så godt, eller de falder til træning i ”kampens
hede”. 

Så kære forældre….kom ud af starthullerne...
for jeres børns skyld!

Fra passiv til aktiv forældre:
Vi har mange børn, som spiller badminton i GBC 72.
Men der er brug for dig som forældre til at deltage i nogle få
afgrænsede opgaver – evt. i et ungdomsudvalg. 

Vi vil nemlig gerne lave nogle flere aktiviteter for børnene.   

Send en mail til klubbens bestyrelse
– og vi kontakter dig

Udtalelse fra vores trænere
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Jesper Andersen
Jeg er 34 år og har spillet badminton siden jeg var 10 år.
Jeg spiller i vores seniorafdeling og det har jeg gjort siden jeg
var 16 år. Som træner, har jeg alle kurser der udbydes for ung-
domstrænere i DGI.

Jeg har før været træner i Gilleleje badminton og utrolig glad
for at være tilbage i trænergerningen. Det fedeste ved at være
træner, er at mærke ungerne får "aha" oplevelsen, når et slag
sidder i skabet, eller en øvelse pludselig giver mening.

Jeg håber at jeg om 10 års tid kan få selskab af nogle af dem
jeg træner nu, ligesom jeg spiller med nogle af dem der træne-
de mig for mange år siden da jeg var ungdomsspiller. 
Personligt har badminton givet mig venskaber for livet og en
familie mere. 

Fun fact: "En ting som de færreste ved om dig!"
"Jeg tager altid to sokker på venstre fod og starter altid med
den venstre, når jeg tager sokker på"

Lærke Windinge
Jeg er 18 år gammel, jeg går i gymnasiet i 3g og ud over det
elsker jeg at spille badminton! 

Jeg har spillet siden jeg var 12 år gammel. Jeg startede med at
spille i Fredensborg, men rykkede til Græsted efterfølgende. 
Jeg er blevet træner fordi jeg nyder at lære andre nyt, og udvik-
le deres potentiale. Jeg har ikke været træner før, men har
Jesper ved min side og syntes ind til videre at det er mega
sjovt!! 

Fun fact om mig:
Som lille fik jeg benet ind i cykelhjulet med min far, men vi
var nødt til at lyve for min mor, fordi vi vidste hun syntes det
var en dårlig ide, at jeg sad bagpå, så jeg legede gammel mand
i flere dage inden jeg kom på hospitalet.



Lidt historie i billeder
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GBC 72
40 års formænd
Curt d’Andrade (død) 
1972-76

Henning Clausen (død)
1976-77

Jens von Arenstorff (død)
77-81 

Tonny Jensen
1981-83 

Jens Birkmose
1983-88

Carsten Carlsson
1988-96

Janne Caspersen 
1996-2009

Lars Hilberg (død)
2009-2014
I mellemperioden fungerer Lotte Ferdinandsen
i praksis som formand

Susanne Blankholm
2016-

Formiddagsbadminton 2022

Hotel “Strand” - En gang spilledes der badminton i salen

1972
Kurt, Erik, Henning, Steen, Jesper, Gitte, Dorthe, Annette og Jette

Ungdomsspiller 2022
Formiddagsholdet 2022

Ungdom 2022

Badminton er for ALLE aldre
- og der er også et hold for dig!



Seniorafdelingen Team GSG

I vores seniorafdeling er der etableret en sammenslutning af to
klubber, Seniorer fra Græsted og Gilleleje, som går under nav-
net Team GSG.
Navnet Team GSG blev navn på den historiske sammenslut-
ning af Græsted, Søborg og Gillelejes senior badminton som
blev dannet i 1994 og som sidenhen har vokset sig til en rigtig
”storklub”. Som nævnt i navnet var Søborg også en del af dette
samarbejde, da vi blev grundlagt.

Da Søborg ikke længere har en seniorafdeling består GSG i
dag udelukkende af seniorer fra Græsted og Gilleleje, ligesom
vi også kun træner i hhv. Græsted og Gilleleje.
Da det er et samarbejde, er der også to formænd én
Seniorformand i Græsted og én Seniorformand i Gilleleje.
Tilsammen udgør vi Team GSG´s ”bestyrelse”, dog ville vi
ikke kunne mestre opgaven uden vores udvalgs-ildsjæle som
driver diverse, festudvalg, kulturudvalg osv.
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ADAMSENS FISK
v/ Mike Jørgensen

Havnen 1 - 3250 Gilleleje - Tlf: 48 30 09 27 - Email: fi skebutik@adamsens-fi sk.dk - www.adamsensfi sk.dk

Fiskefi leter

ÅRSTIDENS FISK

FÆRDIGRETTER - TAG MED HJEM!

UD AF HUSET - BUFFETER & TAPAS

LUN FISK!

Fiskefrikadeller

Til 2 personer - fra 110,-

Åbningstider
Mandag-torsdag 08 - 17.30

Fredag 08 - 18.00
Lørdag og søndag 08 - 16.00

Fersk fi sk • Delikatesser 
Røgvarer • Skaldyr

Buffeter
Pr. kuvert
fra

145,-

Tapasfad
til 2 pers.
fra

249,-



Udtalelse fra Seniorformanden i GBC 72
Vi er gået fra at være en seniorafdeling med 20 spillere og ét
enkelt hold i serie 2, til nu at være knapt 50 spillere fordelt på
3 store hold og et herrehold og med turneringshold i følgende
rækker. 

1.holdet: Danmarksserien

2.holdet: Serie1

3.holdet: Serie3

4.holdet: Herrehold 

Vi er ambitiøse og stiler altid efter at rykke op til højere serier,
men samtidig er vi også en klub som har plads til alle - hvad
end man går målrettet efter at gøre sig ”fortjent” til en plads på
et af vores 4 hold, eller man blot kommer for motionen og det
gode selskab. 

Vi stiller dog det ”krav”, at man har et vist niveau, for at det
bliver sjovt for alle, og så vi sikrer, at en træningssession kan
gennemføres til vores træners ”tilfredsstillelse”. Når man er en
afdeling for alle, betyder det også, at vi har det social helt fan-
tastisk, det har vi blandt andet før og efter træning, men også
når vi spiller kampe, tager på arrangerede ture fx til Lalandia.

Vi har et dedikeret arrangementsudvalg, som står for at arran-
gere fester, events og fælles klubturer. Vi har det godt rigtig
godt sammen i seniorafdelingen, vi har i indtil flere tilfælde til-
trukket, og fastholdt spillere som kommer langvejs fra, blot for
at deltage i træningen og være en del af klubben. 

Vi har sågar tiltrukket en tidligere badmintonligaspiller (det
højeste niveau man kan spille i Danmark), hvilket vi er ganske
glade for, og selvom han oprindelig kommer fra Hillerød, så
indgår han faktisk meget godt socialt,
nu hvor han bor i Gilleleje (ironi og
spøg kan forekomme).

Succesen og fremgang skyldes nok
også en yderst velfungerende ung-
domsafdeling i henholdsvis Gilleleje
og Græsted, som føder klubben med
nye talenter, samt en dygtig senior træ-
ner, som brænder for klubben. Men
største del af succesen skyldes nok det
utrolige sammenhold og sociale liv,
som er blevet dannet i klubben.

Kassereren
Jeg bor i Dronningmølle og kom i GBC72
i 2008 som formiddagsspiller.
Jeg kom hurtigt i bestyrelsen som for-
mand for formiddagsholdet. Senere for-
mand for motionisterne og bane-lejerne.
For nylig (2022) blev jeg valgt til kasserer
og er det længst siddende af de nuværen-
de bestyrelsesmedlemmer.

Ud over jobbet som kasserer er jeg supporter på medlems-
systemets klubmodul med ansvar for medlems-registrering.

Angående medlemskab, så er din tilmelding til klubben
100% medlemsstyret. Indmeldelse og udmeldelse sker på
www.gbc72.dk, ved tryk på – MINE TILMELDINGER.

Vi har nu skiftet fra sæsontilmelding til permanent medlem-
skab af GBC 72. Det betyder, at man er medlem indtil aktiv
udmeldelse på hjemmesiden.
Kontingentet trækkes automatisk 2 gange årligt.

Som andre klubber arbejder vi ihærdigt på at udvide antallet
af medlemmer i tider med mange aktivitetstilbud.

KOM OG PRØV!
Du får gerne et par PRØVETIMER 

Uanset om du er 6 eller 70.
Det er aldrig for sent.
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Elektrikeren i lokalområdet

Helsingør - Hornbæk: 4970.4925
Gilleleje: 4835.4499

Døgnvagt: 4970.4925

Lyst til Seniorbadminton?
Er du fyldt 17 år og er en rimelig
trænet spiller, så har Græsted og
Gilleleje flere fælles seriehold,

hvor du kan få “afløb” for energien.
Bare kontakt os eller mød op

i Gilleleje Hallen eller Gribskovhallen,
hvor vi træner

mandag og onsdag kl. 20.00 - 22.00

Torben Fiege

Marcel Baarts
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GILLELEJE
Nordsjællands Auto & Dækcenter

DIT LOKALE DÆK- OG AUTOVÆRKSTED

Kransekage
Müsli
Rugbrød

Rugbrødsblanding
Rugbrødschips

Gilleleje Havns Bageri & Delikatesser
Fiskerbakken 10

3250 Gilleleje
Tel. 48 30 30 29

Vi udfører alle former for kørsel 
i vore moderne 3- og 4-stjernede 

turistbusser samt liftbus,
der alle har seler monteret.

• Foreningskørsel
• Firma- og messekørsel

• Kørsel for sportsklubber
• Børnekørsel

• Udflugter og rejser

Vi hjælper gerne med
udflugts- og rejseplanlægning.

Stæremosen 10 B • 3250 Gilleleje
www.nordsjaellandsturistfart.dk

Tlf. 48 30 15 22
Medlem af Danske Busvognmænd

Nordsjællands
Turistfart

”Mød os i vores lille butik i Stæremosen 49 

i Gilleleje, hvor vi har åbent alle hverdage”

Tlf. 38 10 90 25 
jota@jotachokolade.dk

www.chokoladevaerkstedet-jota.dk

Havnevej 14 · 3250 Gilleleje

Tlf. 4830 3039

Restaurant

GILLELEJE HAVN
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Motionsafdelingen
Motionistafdelingen er for alle i alderen 16
år og opefter.

Der er 2 muligheder for at komme til at
spille i denne afdeling. Den ene er, at man
kan booke en fast bane en time om ugen,
hvis man er 2 eller 4 personer, der gerne
vil spille sammen hver uge.

Der er også mulighed for, at man kan tilmelde sig, hvis man
er alene eller eventuelt er flere, der bare gerne vil møde nye
mennesker og få mulighed for at spille med andre spillere.
Her møder man bare op til den aftalte spilletid, og så spiller
de fremmødte med/mod hinanden. 

Det har den store fordel, at der altid er nogen at spille med
selv om nogen er fraværende. Det er sådan, at vores formid-
dagshold har fungeret i mange år med stor succes.
Vi håber, at dette tiltag fra bestyrelsen, som er ret nyt, vil
give mulighed for at flere kan komme til at spille badminton. 

Der er sikkert mange, der følger med i, hvor godt Danmarks
elitespillere klarer sig og sikkert mærker lysten til selv at
svinge ketcheren. Badminton er en virkelig sjov måde at få
motion på, og så får man oveni et hyggeligt samvær med de
øvrige spillere.
Så derfor en opfordring til nye spillere om at gå ind på vores
hjemmeside GBC72.dk, hvor man kan tilmelde sig og finde
kontaktoplysninger. 

Vi står meget gerne til rådighed for spørgsmål og vejledning.
Kontakt os meget gerne om gratis prøvetimer. 

Det er helt ok at komme og deltage nogle gange inden beta-
ling af kontingent. 

Vi har spilletider
onsdage kl. 19.30 – 22.00 og

fredage kl. 19.00 – 21.00.

Vel mødt!
Per Andersen

Vesterbrogade 17 · 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 33 11

www.blomstertanken.com

Tlf nr.: 48301017
Email: fys@gilleleje-fysioterapi.dk
Web: www.gilleleje-fysioterapi.dk

SPORTS PERFORMANCE 
OPTIMERING 

hos Gilleleje Fysioterapi –
Vi kommer 360 grader rundt om dit 

helbred og din performance, og 
skræddersyer din undersøgelse og 

træning til netop DINE behov i forhold til 
DIN sport. 

Per Andersen
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FISKEHUSET v/Thomas Hansen
Havnen - 3250 Gilleleje

Tlf. 48 300 110 - Fax 48 300 100 

Du kan altid få hjælp i Jyske Bank. 
Når afdelingen har lukket, tager gode kolleger 
telefonen på 89 89 89 89 (døgnet rundt). 

I Jyske Bank tror vi på at snakke sammen. Vi tror på, at det er vigtigt at  
få vendt det, du drømmer om eller bøvler med – for sammen kan vi 
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Jeg vil gerne  
snakke med dig
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Stæremosen 16 · 3250 Gilleleje
Tlf. 48 30 34 56



Formiddagshold

Formiddagshold 2022/23   
Der spilles i Gillelejehallen 3 formiddage
om ugen kl. 10-13 mandage, tirsdage og
fredage.

Vi er fortrinsvis ældre spillere, der holder af
badminton, for tiden ca. 40, i en skøn blan-
ding af mænd og kvinder.

Vanligvis deltager ca. 20 spillere pr. træningsformiddag.
Vi medbringer selv bolde. Man er deltager i en slags slow-
open-gruppe, hvor man helt selv bestemmer start/slut-tids-
punkt.

Man spiller double- mix eller single alt efter behag. 

Der spilles løbende bedst a 2 sæt, hvorefter man skifter mak-
ker og modstander.

Vi er spillere med forskellige niveauer, der alligevel finder ud
af at mixe til gode kampe, for et vist konkurrenceelement er
også til stede. Vi coacher også indimellem hinanden på en ven-
lig accepterende facon.  Klikedannelse, som forhindrer et godt
fælles samvær, vil vi ikke vide af.

Vi betegner os som uhøjtidelige, humørfyldte og ikke så for-
fængelige overfor et længere livs slid på kroppen og handi-
caps.

Der aftales ofte fælles kaffedrikning i Gillelejehallens café, der
med stor velvillighed holder åbent for os efter aftale. Her drøf-
tes stort og småt fra vores verdens gang i Gilleleje og omegn.
Vi spiller i en meget fin rengjort og indbydende hal, med gode
omklædningsfaciliteter.

Vi spiller i indendørssko som iføres i omklædningsrummet
eller ved indgang til banerne.

Vi har plads til flere nye spillere. Tidligere badmintonspil er
ikke en forudsætning. Dog kommer der flere som tidligere har
dyrket badminton, og nu får en ny begyndelse efter flere års
pause. Enkelte kommer også med erfaring fra beslægtede bold-
spil som tennis, padle og bordtennis.

Kort sagt, kom og få en uforpligtende prøvetime eller to, hvor
man også kan låne ketcher og få en bold. Du kan komme uan-
meldt, men er også velkommen til at kontakte formanden for
formiddagsholdet Vilhelm Schultz,

For yderligere oplysninger og evt. aftale.
Vilhelm Schultz 
Mobil: 24840356
Formand for formiddagsholdet
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GILLELEJE CYKLER
Møllegade 5,3250 Gilleleje

Telefon 48 30 38 10
Mail: gillcykler@gmail.com

Bliv dagens helt for
Gilleleje Badminton 

Støt, hver gang du tanker
Med et OK Kort og OK’s app kan du støtte lokalsporten, 
hver gang du tanker. Det koster dig ikke en øre ekstra, 
OK giver hele beløbet.

Kom godt i gang på ok.dk/lokalsporten

Vilhelm Schultz
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• Nordkystens Gourmetbutik.

• Stort torv med lokale varer.

• Egen import af vin nænsomt   

udvalg fra små vinhuse i Europa.

• Stor slagter og delikatesseafdeling.

• Alle dine indkøb samlet et sted.

Parkvej 1, 3250 Gilleleje. 

Tlf:48300006. 

www.superbrugsengilleleje.dk

TAG

VINDUER & 
DØRE

TØMRER 
ARBEJDE

+45 2744 6460

rasmus@ttgilleleje.dk

toemrer-tagdaekker.dk
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Havhøkeren har åbent året rundt. Nyd stemningen i den smukke havn, og kom
forbi og se vores udvalg af alt fra fritidstøj, modetøj, sejlertøj og arbejdsbeklædning

Åbent: 
mandag - fredag 

10 - 17.30  

Lørdag 

10 - 16 

Søndag 

11 - 16 (vintertid)

11 - 17 (sommertid)

Skolernes sommerferie

Mandag – lørdag 
10 – 21

Søndag 
11 – 21

Havhøkeren
Nordre Havnevej 9

3250 Gilleleje

Telefon +45 48301699

Fax +45 48303969

butik@havhokeren.dk

kontor@havhokeren.dk

CVR nummer 14118004

Bank 4845 3136127268 

Oplev stemningen i butikken 
eller køb online på www.havhokeren.dk

N. B. Ferdinandsen & Sønner A/S  

 

Specialister i køb og salg af både. 

 

- Tjek vores hjemmeside www.fiskefartøjer.dk 

- Ring på 48 30 01 50 

- Skriv til os på nbf@n-b-f.dk 

 

 

Gilleleje Havn 
Havnen 5,1 * 3250 Gilleleje 
 

 

Stæremosen 51 – 3250 Gilleleje
kontor@ sloth-auto.dk

www.sloth-auto.dk

Stæremosen 51 – 3250 Gilleleje
kontor@ sloth-auto.dk

www.sloth-auto.dk

Nordkystens Bogtrykkeri ApS · Tlf. 48 300 300


