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Redaktionelt
Af Preben Arildsen
Fodboldåret 2016 har længe været

godt i gang, og nu er Klatten også
kommet med.
Det er kommet redaktionen for øre,

at der har været kritik af klubbladets
manglende indhold. Bla. har seniorer-
ne efterlyst artikler fra deres hold.
Redaktionen modtager gerne kritik,

negativt som positivt, og i det her til-
fælde giver det os mulighed for at
sende den negative kritik videre til de
rette. Nemlig trænere, ledere og alle
omkring holdene, for det er dem, der
skal være Klattens journalister.

Klatten har en redaktion, men in-
gen journalister, der opsøger nyheder
i klubben, det er jeres job, for det er
jer, der er der, hvor det sker.
Det er ikke svært, at skrive et lille

indlæg og med et digitalkamera at
tage nogle billeder og via mail sende
det til redaktionen, så prøv at være
med til sende stof, så vi fremover har
klubbladet Klatten, der er det eneste
fodboldklubblad på Lolland-Falster
og måske Sydsjælland.
Redaktionen hjælper gerne, hvis

der er behov for det.
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- 33: Nekrolog Bjarne Falk
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- 40-41: U8 til lagkagestævne
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- 47: Næste deadline
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Reklameholdet ”De Gamle TGB`ere” i knæ

Af Preben Arildsen
Ordrene væltede ind til sæsonpre-

mieren for omdeling af reklamer in-
den påsken (som i gamle dage).
37.200 flyers skulle af ungdom-

men og ”De Gamle TGB`ere” omde-
les i områderne Marielyst, Elkenøre,
Sildestrup, Gedesby, Nykøbing F. og
omegn.

Finn Jensen, der er "De Gamle
TGB'eres" chef, skulle samle trop-
perne til sit reklamehold. Han havde
brugt vinteren til to store operationer,
og efter en vellykket rekreation
hjemme hos fru Elly, var han fit for
fight til reklameholdets opgaver fra
forårets start. Men ak – så kom pro-
blemerne med afbud fra 8 af holdets
14 medlemmer.

Tirsdag den 15.3.2016 frokost hos Kirsten og Hans Nielsen.
Fra venstre: Kim Ellehammer, Hans Nielsen, Finn Jensen (skjult), Kurt
Nielsen, Tage Nagel og Knud Erik Wiell. På billedet mangler Ole Toft og
Preben Arildsen.
Foto: Preben Arildsen

Reklameholdet
”De Gamle TGB`ere”
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Bl.a. havde to medlemmer timet
deres ferie så dårligt, at det kollidere-
de med arbejdet på holdet.
Et medlem lod sig føde for nøj-

agtigt 70 år siden, og havde arrange-
ret fest for familie og venner.
En ny hofte krævede en længere

genoptræning for et medlem, der igen
måtte melde fra, selvom hoften med
tiden virkede efter hensigten, men ef-
terfølgende blev ramt af muskelgigt.
Sygdom i familien gør, at et med-

lem p.t. må melde fra.
Samtidig har et medlem for længst

meddelt, at han ikke kunne deltage
om tirsdagen.
At holdet bliver kaldt for "De

Gamle TGB`ere” er ikke uden grund,
da de fleste er aldrene pensionister,
der begynder at mærke tidens tand. Et
par stykker er dog "kun" efterløns-
modtagere. Alderen går fra 63 til 87
år.

Et medlem har i en periode haft
problemer med helbredet, og et andet
har være så klodset at falde på en
parkeringsplads og slå armen, så den
ikke kunne bruges i mindst 14 dage,
men begge havde indvilget i at om-
dele reklamer, hvis de kunne køre i
bil, hvilket betød, at Finn kunne sam-
le 8 mand til omdelingen på Sydfal-
ster.
Med det noget reducerede gam-

melmandshold måtte ungdommen
tage tur 1 på Marielyst for ”De Gam-
le TGB`ere”, og torsdag den 17.3.
mødte man igen ”talstærkt" op (8
mand) 2 af dem med afbud tirsdag
men nu afbud fra ”bilisterne”.
Alt i alt blev det en succesrig om-

deling af reklamer, der skaffede en
god portion penge i Støtteforeningens
kasse til hjælp for ungdomsarbejdet i
TGB.
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Nye tøjsponsorer til Serie 1
Af Preben Arildsen
Toreby-Grænge Boldklub er glad for,

at erhvervslivet på Lolland-Falster
støtter sporten og især TGB med at
sponsere tøj til vores hold.
Her vises tøjet fra Vikima Seed A/S,

Troels Jørgensen Entreprise A/S og
Au2parts.
Klubben takker for sponsoratet
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TGB's Støtteforenings bestyrelse 2016
Henrik Romanski
Formand
Tlf.: 29 86 54 62
henrik.romanski@gmail.com
Stine Bendsen
Næstformand
Tlf.: 22 47 47 15
stinebendsen28@gmail.com

Anders Ringsing
Menigt medlem
Tlf.: 40 41 89 79
a@stakkehavegaard.dk

Christel Romme
Menigt medlem
Tlf.: 51 18 66 66
christel.romme@yahoo.dk

Mie Malmskov
Menigt medlem
Tlf.: 41 19 44 09
miemalmskov@yahoo.dk

Johan Vest Hansen
Sekretær
Tlf.: 42 24 89 19
johansome@yahoo.dk

Tage Hansen
Kasserer
Tlf.: 54 77 93 48/Mobil 25 18 04 65
nistruphansen@mail.dk
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TGB's Støtteforenings generalforsamling
Af Preben Arildsen
Formand for TGB's Støtteforening

Henrik Romanski kunne tirsdag den
26. januar 2016 byde de 15 fremmød-
te medlemmer velkommen til forenin-
gens ordinære generalforsamling.
Som dirigent blev Preben Arildsen

valgt, og han udpegede Tage Nagel og
Anders Ringsing som stemmetællere.
Formanden glædede sig i sin beret-

ning over, at julekalendersalget også i
2015 var gået godt.
Indtjeningen ved reklameomdeling

havde været meget tilfredsstillende
med en øget indtægt.
Formanden rettede en speciel tak til

”De Gamle TGB`ere” for hjælp ved
omdeling af reklamer.
Foreningen har doneret kr.

15.000,00 til Sundbyafdelingen, og
hvert ungdomshold i klubben kan i
2016 søge kr. 100,00 pr. spiller til
brug efter eget valg – ca. 120 spillere.
TGB har fået kr. 10.000,00 til almin-
delig brug.
Kasserer Tage Hansen gennemgik

regnskabet for 2015, der viste et lille
underskud på kr. 1.518,53, hvilket er
tilfredsstillende, da foreningen ikke
skal eller må generere en større for-
mue.
Regnskabet blev godkendt.
3 forslag om vedtægtsændringer

blev vedtaget.
Generalforsamlingen vedtog uæn-

dret kontingent på minimum kr.
100,00.
Iflg. vedtægterne skal bestyrelsen

bestå af 5 eller 7 medlemmer. Besty-

relsen bestod af 5 medlemmer, men
da der var to medlemmer, som ønske-
de at indtræde i bestyrelsen, blev den-
ne udvidet til 7 medlemmer.
Følgende blev valgt:
- Stine Bendsen – genvalgt for 1 år
- Tage Hansen – genvalg
- Mie Malmskov – genvalg
- Johan Vest Hansen – nyvalg
- Anders Ringsing – nyvalg
Valg af revisor:
- Preben Arildsen – nyvalg
Valg af revisorsuppleant:
- Steen Carlsen – nyvalg
Generalforsamlingen sluttede med

formandens tak for deltagelsen og for
god ro og orden.
Efterfølgende har bestyrelsen kon-

stitueret sig som følgende:
- Formand: Henrik Romanski
- Næstformand: Stine Bendsen
- Sekretær: Johan Vest Hansen
- Kasserer: Tage Hansen
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Mie Malmskov, Anders Ringsing og
Christel Romme.

Fra venstre: Mie Malmskov, Tage
Hansen, Henrik Romanski, Stine
Bendsen og Christel Romme.
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Nye folk i klubben
Af Preben Arildsen
Så er der igen kommet nye trænere

i klubben til den kommende sæson,
både på ungdomssiden og seniorsi-
den. I bestyrelsen er der også et nyt
ansigt.
I ungdomsafdelingen kan vi sige

velkommen til Allan Høj, som her i
vinterhalvåret begyndte som træner
for vores U5-7 drenge og piger i To-
reby hallen, hvor han sammen med
Mogens Mika har stået for træningen.
Da Klaus Hansen, som tidligere har
trænet de mindste, havde brug for en
pause fra fodboldtrænergerningen, er
det dejligt, at Allan kunne springe til.

I seniorafdelingen er der tiltrådt et
velkendt ansigt. Flemming Storm
(tidligere 1. holds målmand) er blevet
træner for klubbens 1. hold. Han har
skrevet kontrakt frem til sommerferi-
en, hvor han forhåbentligt kan føre 1.
holdet frem til en god forårssæson.
På første bestyrelsesmøde efter ge-

neralforsamlingen valgte Henrik Ro-
manski at trække sig fra bestyrelsen,
og derfor er Per Fyhr, som blev valgt
som suppleant, indtrådt i bestyrelsen.
Per skal bla. være en del af pige-
udvalget og ungdomsudvalget, samt
hvad der ellers kan opstå af opgaver.
Per er til daglig træner for vores piger
i aldersgruppen U9-12.

TGB's tidligere 1. holds målmand
Flemming Storm er vendt tilbage som
træner for Serie 1.
Foto: Preben Arildsen

Per Fyhr er ny i bestyrelsen og har
ansvarsområderne Ungdomsudvalg,
Hus- og baneudvalget og
Pigefodboldudvalg
Foto: Preben Arildsen
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Kurt Nielsen – Nyt æresmedlem
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Ved klubbens generalforsamling

den 26. januar 2016 blev Kurt Ni-
elsen udnævnt til æresmedlem.
Kurt har været en ægte TGB`er i

alle de år, han har boet her, og har al-
tid været med til at styrke det gode
kammeratskab, både inde som uden
for banerne.
Har været bestyrelsesmedlem i

TGB i 14 år:
28.1.1981 – 27.1.1993
29.1.1997 – 27.1.1999
Kurt har i mange år været en utro-

lig vellidt holdleder for Old Boys og
Veteranhold, to hold, han har styret
gennem med- og modgang, har altid
hjulpet til med at passe omgivelser
her i TGB, og senest for 2 år siden
rensede og behandlede han terassens
gulvbrædder og bord/bænkesættene

med algefjerner og træbeskyttelse,
helt på eget initiativ.
Kurt er fortsat en meget aktiv per-

sonlighed, bl.a. som korrektør/med-
redaktør af ”Klatten” og er utroligt
patentlig – ja han går ned i de mind-
ste detaljer.
Kurt er også en del af reklamehol-

det ”De Gamle TGB`ere” som deler
reklamer ud i Marielyst, Elkenøre,
Sildestrup, Gedesby samt Nykøbing
F og omegn – ja, næsten hvor som
helst, bare der kan tjenes penge til
TGB eller TGB`s Støtteforening.
Det var en stor ære for formand Mor-
ten Blach Nielsen at udnævne Kurt til
TGB's 23. æresmedlem, en udnæv-
nelse, der er fuldt fortjent.

Stort TIL LYKKE til
Kurt Nielsen

Fra venstre:
Æresmedlem
Kurt Nielsen og
formand
Morten Blach
Nielsen
ved Kurts
udnævnelse til
æresmedlem.
Foto:
Preben Arildsen
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Børnefodbold i Sundby
Så er det endelig blevet

forår, græsset er grønt, og
fodboldene er pumpede. Pi-
ger og drenge har stået på lur
ved SUNDskolen længe for
at komme i gang.
Vi træner hver mandag og

torsdag i Sundby Idrætspark
fra kl. 17.00 til 18.00.
Vi er trænere til at tage os

af drenge og piger i årgange
fra 2008 til 2012.

Alle er velkommen i klub-
ben. Hvad enten du kan spille
fodbold eller ej, så er der
plads til alle.
”Små sko” starter op den 1.

mandag i maj kl. 17.00 - også
her er mor/far og søskende
velkommen.

Trænerne:
Jette, Carina, Allan, Mor-
ten og Mogens
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Yngste og ældste medlem mødes
Af Preben Arildsen og Povl Holm
To af vore bestyrelsesmedlemmer,

Winnie og Morten, med efternavnet
Refnov, blev den 27. marts 2016 for-
ældre til en velskabt gut NJORD, der
allerede dagen efter blev indmeldt i
TGB. Det kan blive “en vaskeægte
TGB`er”, og han er formentlig det
yngste medlem nogensinde i klub-
ben.

Njord´s to brødre - Cornelius på 9
år og Tristan på 8 - spiller begge på
U9. Alt i alt en rigtig og aktiv fod-
boldfamilie.
Under hjemmekampen mod DMI

den 17. april mødte Njord det ældste
medlem, nemlig Povl Holm, født i
Thoreby den 4. april 1928. Han blev
indmeldt i TGB i 1938, men har

glemt, om der var gratis medlemskab,
eller om kontingentet var 25 øre pr.
år.
På grund af studium i København

forlod han fødesognet i 1946, men
Toreby-Grænge Boldklub har altid
været og er stadig hans fanklub, som
han ikke vil svigte.
Indtil 2010 har han spillet fodbold

i København, men, som han siger,
kom ”tilbage fra sit eksil” og flyttede
til Sundby L.
Tage Nagel, der er “tilflytter” er

næstældste medlem, født den 23. ok-
tober 1928.
Det skal bemærkes, at Njord tog

mødet med “den gamle” som en
mand!!

En stolt mor ser
smilende til, da
yngste og ældste
medlem af TGB
hilser på hinan-
den.
Der er en
aldersforskel på
88 år.
Foto: Preben
Arildsen
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Serie 1
Af Flemming Storm
Først tak for den modtagelse jeg

har fået i min ”gamle” klub:-)
Så kom sæsonen 2016 i gang.
Efter at vejret drillede, og vi måtte

træne på kunststofbanen i Nykøbing
med sene træningstider, er vi kommet
i det rette element i Toreby.
Vi startede ud med rigtig mange

spillere til træning, men det har dog
ikke holdt ved, da det blev ”alvor”:-(
Vi har deltaget i en træningsturne-

ring på Gundslevholm, hvor vi fik
prøvet forskellige opstillinger af, så
vi var klar til første turneringskamp.
Den blev spillet på kunststofbanen

i Nykøbing mod NFC. Vi tabte 5-0
efter at have spillet ok med de første
75 min.
Anden kamp blev spillet på hjem-

mebanen i Toreby mod DMI - en
kamp hvor der ikke blev produceret
de store målchancer, men vi endte

med at tabe 1-0 på en scoring efter
96. min.
Tredje kamp spillede vi i LUIF - en

kamp der startede i solskin, og slut-
tede i snevejr. Vi spillede den bedste
kamp indtil nu, men tabte 3-0. Vi
havde i flere perioder LUIF under
pres, men kunne ikke score trods flere
store chancer………
Det er dejligt at se så mange til-

skuere til vores kampe, tak for op-
bakningen:-)
Vi prøver at spille på en måde, så

vi er mere i boldbesiddelse, men det
kræver meget træning, og ikke mindst
at ALLE, der kan og vil gøre sig gæl-
dende på 1. holdet, møder op til træ-
ning!
Jeg ser frem til et spændende forår

med mange lovende spillere, og håber
opbakningen til holdet fortsæt-
ter…………………………

Opvarmning før kampen mod ØUB søndag den 1. maj 2016.
Mon cheftræner Flemming Storm th. har forudset gaveboden i TGB's
forsvar, der var skyld i, at holdet tabte 2-3.
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Nygade 17

4800 Nykøbing F

Tlf.: 5485 1306

Nykøbingvej 64

4840 Nr. Alslev

Tlf.: 5443 3033
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TGB's Generalforsamling
Af Preben Arildsen
Tirsdag den 26. januar 2016 indled-

te de ca. 30 fremmødte medlemmer
generalforsamlingen med at mindes
klubbens mangeårige medlem Bjarne
Falk Hansen, der døde den 14. januar
2016. Læs nekrolog på side 33.
Formand Morten Blach Nielsen

bød velkommen, og Preben Arildsen
blev valgt som dirigent, der udpegede

Jacob Søndergaard og Tage Nagel
som stemmetællere.
I sin beretning startede formanden

med at orientere forsamlingen om den
i sommerferien 2015 indgåede aftale
mellem DBU og Foreningen af Loka-
lunioner, FLU.
Aftalen sætter rammer for de næste

6 års samarbejde for områder som bla.
de økonomiske rammer i DBU.

Gule ærter og smørrebrød blev nydt i fulde drag ved fællesspisningen før
generalforsamlingen.
Fra venstre: Formand Morten Blach Nielsen, Tage Hansen, Käthe Pedersen
(halvt skjult bag lampen), Winnie Refnov, Anders Ringsing, Adam Dreyer,
Morten Refnov, Henrik Romanski og Flemming Pedersen (med ryggen til).
Foto: Preben Arildsen
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Aftalen lægger op til et øget samar-
bejde med kommunerne, så der kan
gøres brug af de mange muligheder i
fodboldens verden.
Vi kan glæde os over, at DBU Lol-

land-Falster er den første lokalunion,
der i efteråret 2015 indgik en samar-
bejdsaftale om breddefodbolden med
Guldborgsund kommune. Aftalen
omfatter samarbejde om skolereform,
idræt i landdistrikterne, inklusion,
sundhed, faciliteter, EURO 2020 og
mange andre områder.
I ungdomsafdelingen gik året med

masser af aktiviteter og årgangsme-
stre, hvilket viser, at vi har en stærk
og sund ungdomsafdeling.
Året har haft stor spillertilgang på

flere årgange. Flere af vores hold har
deltaget i stævner udenbys.

Igen i år blev der afholdt fod-
boldskole på Torebys anlæg, hvor
ungdomsspillere fra vores klub sam-
men med spillere fra Tingsted,
B.Frem, Øster Ulslev og DMI fik en
oplevelse af, at have udviklet sig som
fodboldspiller efter en uge på banerne
i Toreby.
Skattejagten, der er fodboldskole

for de mindste årgange, blev i år af-
holdt i TGB i samarbejde med Tings-
ted, NFC, VB og B1938.
I årets løb har der været tilgang af

pigespillere, og det lykkedes også at
få stablet et pigeudvalg på benene.
Det skal tage hånd om pigerne og
deres interesser med ture, hygge,
stævner og andre sociale arrange-
menter.
Hos seniordamerne gik det igen i

år godt trods det, at de ikke slider
meget på græsset til træning. De måt-
te nøjes med en 3. plads. Det var nok
mere af taktiske grunde, så de ikke
som sidste år fik ødelagt deres
sommerferie med en Final4.
Herre seniorernes 1. hold gav ikke

den nye træner Kurt Jakobsen mulig-
hed for at føre sine forventninger ud i
livet, da omkring 12 spillere valgte at
forlade klubben og spille andre
steder. De havde præsteret mindre
godt og havde overladt klubbens 1.
hold på en sidsteplads i LF seriens
nedrykningsspil i foråret og dermed
nedrykning til serie 1.
Efterårsturneringen blev en blandet

fornøjelse, hvor man skulle finde til-
bage til spillet igen, og det betød, at
der var mange dumme pointtab, men

De ældre TGB medlemmer møder altid
op til generalforsamlingen.
Ved bordet fra venstre: Knud Jensen,
Povl Holm, Hans Duus, Finn Jensen,
Henning Danholt (skjult), Hans
Nielsen (skjult) og Kurt Nielsen.
Foto: Preben Arildsen
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holdet spillede sig i oprykningsspillet
og har dermed et ”friår” til at spille
sig bedre sammen.
Old boys klarede sig flot i foråret

med en 2. plads med Rene Kok som
den store organisator. I efteråret var
det svært at stille hold, både for os og
modstanderne, så det blev kun til 6
kampe og en 4. plads.
Veteranerne fejrede store triumfer i

2015. Der var mistet nogle spillere, så
2 8-mands hold blev tilmeldt, og de
sluttede på en 2. og en 3. plads. 3.
halvleg blev altid vundet med sociale
arrangementer ved fælles hjemme-
kampe.
Måltavlen er stadig et smertens-

barn, men der er lavet aftale med en
elektronisk kyndig, der kommer og
måler hele tavlen igennem, når vejret
tilladet det.

I forlængelse af det i foråret af-
holdte førstehjælpskursus, arrangeret
af TGB i samarbejde med DBU, Tryg
Fonden og Røde Kors, blev der ind-
købt en hjertestarter, som blev opsat
på klubhusets vestgavl.
Formanden takkede sponsorerne og

annoncørerne i klubbladet og alle, der
havde ydet en indsats for klubben i
2015 og håber, at alle i 2016 vil være
med til at holde gang i TGB og hjæl-
pe, hvor man kan.
Formandens beretning blev

enstemmigt vedtaget.
Kasserer Winnie Refnov fremlagde

et regnskab med et underskud, der
blev større end forventet pga. mindre
tilskud fra kommunen, svigtende
sponsorindtægter og en al for stor
kontingentrestance fra medlemmerne.
(Se dog at få betalt den kontingent
kære medlemmer – red.)
Kassereren havde en bøn til

sponsorudvalget om at gøre en ekstra
indsats med at tegne nye sponsorater.
Regnskabet blev godkendt.
Trods årets underskud valgte gene-

ralforsamlingen, at kontingentet skal
være uændret.
Et forslag om ændring af vedtæg-

terne blev vedtaget.
Fremover deler formand og kasse-

rer råderet og adgang til klubbens
bankkonti.
Valg til bestyrelsen blev følgende:
Valg af bestyrelse over 25 år:
Flemming Pedersen – genvalg
Morten Refnov – genvalg
Bjarne Boesen – genvalg

Stort bifald til Tage Nagel, da han
modtog gaven fra bestyrelsen under
generalforsamlingen.
Fra venstre: Finn Jensen (kun
hænder) Henning Danholt, Tage
Nagel, Hans Duus, Hans Nielsen og
Povl Holm
Foto: Preben Arildsen
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Valg af bestyrelsesrepræsentanter
u/25 år:
Adam Dreyer – genvalg
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen over 25 år:
Per Fyhr – nyvalg
Repræsentant:
Rene Kok – genvalg
Revisor: Sonja Wiell – genvalg
Revisorsuppleant: Kurt Nielsen –
genvalg
Tage Nagel fik overrakt en gave af

bestyrelsen. Gaven var en beskrivelse
af, hvordan man færdes på cykel i
bymiljøet, når der forefindes fortorv,
cykelsti og fodgængerfelt, hvilket
Tage som landboer er ukendt med.

Cykelreglerne var indsat i glas og
ramme. Gaven var nok en hentydning

til den bøde, Tage
modtog i sommeren
2015, der i øvrigt er
beskrevet her i
Klatten og i hele
landes dagspresse.
Klubbens man-

geårige medlem
Kurt Nielsen blev
udnævnt til klub-
bens 23. æresmed-
lem.
Kurt har, siden

han startede i klub-
ben for mange år
siden, været en æg-
te TGB`er, og været

meget aktiv i klubben, både som spil-
ler, holdleder, husmand, korrektør og
medredaktør af Klatten og mange an-
dre gøremål, bl.a. som bestyrelses-
medlem i mange år.
Et stor til lykke til Kurt med ud-

nævnelsen, der er fuldt fortjent.
Formanden takkede for god ro og

orden, og generalforsamlingen slut-
tede af med klubsangen og et 3-
foldigt hurra for TGB.
Efterfølgende har bestyrelsen kon-

stitueret sig:
- formand Morten Blach Nielsen
- næstformand Bjarne Boesen
- kasserer Winnie Refnov
- sekretær Bjarne Boesen
Fordelingen af ansvarsområderne

kan ses på side 32.

Koncentreret samtale mellem fra venstre Per Fyhr,
Bjarne Boesen og Jens Holck.
Foto. Preben Arildsen
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U15-17
Af Rene Pedersen og Jan ”Gartner”
Jensen
U17 siden sidst:
Indendørs havde vi 2 hold med,

dog måtte vi trække det ene hold til
det første stævne. Det betød, at vi
havde et hold med i række 1 og et i
række 2. Det hele skulle afgøres i det
sidste stævne, hvor det var helt lige.
Det endte således:
U17 DR. 2
Vinder: TGB à point med SB, men

bedre indbyrdes.
U17 DR. 1
Vinder: VB foran TGB med 3 point

hvor sidste kamp afgjorde det hele
med en sejr til VB
På trods af en del afbud blev det en

god afslutning på futsalturneringen.
Generelt indendørs var der et
talstærkt fremmøde og en god stem-
ning.

Udendørs:
Vi havde tilmeldt os vinterboldtur-

neringen, som et led i opstarten til
den nye sæson. Det er jo en rigtig fin
tanke at holde gang i drengene hen
over vinteren. Lad det være sagt med
det samme, at det faldt helt til jorden
- desværre. Der er åbenbart umådelig
langt længere fra Sjælland til Lolland,
end der er fra Lolland til Sjælland. Vi
fik spillet 2 kampe, som vi vandt. Det
betød, at vi vandt hele turneringen.
Det er svært for mig at se den store
fordel i sammenlægningen med SBU,
når de sjællandske klubber ikke gider
kører herned.
Fra først i februar måned havde jeg

booket en kunststofbane ude i NFC
om onsdagen. Der var ikke den store
interesse, for der mødte et sted mel-
lem 3 og 5 op hver gang. Da senio-
rerne manglede en bane slog vi os
sammen med dem.

Træning efter aflyst kamp den 24/4-2016
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Vi startede op med udendørs træ-
ning i TGB den 16/3, hvor vi samti-
dig afholdt spillermøde for alle
U15-U17 spillere. På spillermødet
drøftede vi, om vi stadig skulle have
et U17 hold, da vi var blevet rykket
op i række 1, der kræver, at trænings-
indsatsen skal forbedres meget, og at
man giver den gas til træning. Der var
stor enighed om at yde lidt mere det
næste halve år. Samtidig holdt vi fast
i at beholde et U16 hold bestående af
U16 og U15 spillere, som spiller i
række 3. Der er bestemt også kommet
flere til træning, men der er plads til
forbedringer.
Før det før omtalte spillermøde

havde vi afholdt et forældremøde
uden børn. Emnerne på dette møde
var udenlandstur, fællesspisning 2

gange pr. halvår og som noget nyt
nogle årgangsansvarlige for alt det,
der ikke havde noget med fodbold at
gøre. Det blev et rigtig godt møde,
hvor der blev sat rammer for uden-
landsturen. Peter Juniors mor (Birte)
og Jeppe Dahlboms mor (Bente)
meldte sig som årgangsansvarlige. De
har stået for uddeling af telefonbøger
på Marielyst, og torsdag den 28/4
holder vi fællesspisning for første
gang. Kæmpe klap på skulderne til jer
for det store arbejde I udfører.
Som sagt var vi blevet rykket op i

række 1, så der ventede os nogle
svære kampe. Den første spillede vi
mod Ørslev, som vi vandt 3-0 over i
vinterboldturneringen, og det gik så-
ledes:
Vi fik sparket forårsturneringen i

gang. Det blev lige så svært, som vi

U17 DR 1. Sølvmedaljer.
Fra venstre: Martin S, Lasse P, Mikkel B, Marius R, Jeppe R, Anton S.
På billedet mangler Matthias S
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havde regnet med. Et par store fejl
betød, at vi kom bagud med to pinde.
I anden halvleg fik vi reduceret til 1-2
ved Mathias Petersen efter et indlæg
fra Anton Svensson. Vi pressede på til
sidst, men forgæves. Alle skal have
ros for at de fightede til sidste fløjt,
og forsøgte at spille bold, selv om vi
blev presset hårdt. Med en smule held
kunne kampen have fået et andet ud-
fald.
Næste kamp skulle vi spille mod

Skælskør og det gik således:
Ude mod Skælskør blev det til et

nederlag på 1-2. I en hård og tempo-
fyldt kamp kom vi desværre til kort
mod et rigtig godt spillende Skælskør
hold. Vi kom ellers foran tidligt i før-
ste halvleg, og lykkedes til dels med

at stå lidt afventende. Vi fik også til
sidst i første halvleg og anden halvleg
spillet bolden rundt, men når selv de
nemme afleveringer ikke rammer en
medspiller, bliver det straffet på dette
niveau.
Til dem, som tog med på turen til

Skælskør: i leverede en fantastisk
indsats alle 12 mand - det er den
gejst, der er brug for i de sidste kam-
pe.
I dag den 24/4 skulle vi spille mod

VB, men kampen blev aflyst pga. sne.
Men en halv times træning blev det

da til.
Der er på trods af de hårde og tætte

kampe god stemning i truppen og
mod på flere kampe.

U17 DR 2. Guldmedaljer
Fra venstre: Mathias P, Casper N, Thomas L, Jeppe D, Jacub S, Basse B.
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“Fodboldhistorisk” foto af TGBs førstehold

Bagest fra venstre: Holdleder Arnold Henriksen (Burmeister), Verner Stef-
fensen, Alvin Madsen, Erik Petersen, Arne Pedersen og Stanislau Noviki.
Midterst: Albert Clausen, Holger Majborn og Helge Jensen.
Forrest: Poul Rasmussen, Poul Jensen og Karl Hedemann.

Af Povl Holm
Alle spillerne kendte jeg, derfor

intet problem med navnene; men
hvornår fotoet er taget, og om TGB
skal møde B.1901 eller B.1921 på
den kommunale bane i Nykøbing står
indtil videre hen i det uvisse.
De mest kendte spillere er Holger

Majborn og Helge Jensen, der måske
har spillet et tusind kampe tilsammen
i de gule trøjer!!
Holger kom på førsteholdet som

femtenårig og er formentlig den bed-
ste centerhalfback nogensinde på

Sydhavsøerne. Han spillede over 25
kampe på udvalgt LFBU-hold, og
fortsatte ligesom Helge til langt op i
1940´erne.
Bagved spillerne ses den gamle

trætribune kaldet “Hønsehuset”, der
anvendtes som omklædnings- og ma-
terialerum for sportsklubber og sko-
ler.

Tribunen var bygget over Tingsted
å, og ingen kamp blev afviklet, uden
at der havde været mindst én fodbold
“i suppen”. Tribunen stammede fra
1920´erne og blev nedrevet i 2010.
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KONTINGENT
Du kan altid betale dit kontingent på

Nordea: Reg. nr. 2650 kontonr. 5498 384 112
HUSK at sætte dit navn el. medlemsnr. ved betalingen.
Kontingenten kan også betales via PBS
MVH
Bestyrelsen
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Af Kurt Nielsen og Finn Jensen
Den 14. januar 2016 døde Bjarne

Falk pludselig efter kort tids svage-
lighed.
Bjarne startede sin fodboldkarriere

i Tingsted Boldklub som ungdoms-
spiller, men flyttede som seniorspiller
sidst i 1960'erne til TGB, hvor han
spillede, indtil sygdom satte en stop-
per for hans aktive karriere.
Bjarne var fast mand på TGB's 1.

hold i mange år. Han var en intelli-
gent og teknisk dygtig spiller, som
også nåede at spille på både old boys-
og veteranholdet i klubben.
Bjarne var i bestyrelsen i 7 år fra

28.1.1987 til 26.1.1994, ligesom han
en overgang var beskæftiget med op-
syn og vedligeholdelse af klubhus og
udenomsarealer. Han var også holdle-
der for klubbens 3. hold i en periode.

I ca. 10 år (1980/90èrne) stod
Bjarne for reparation/salg af cykler,
som TGB købte af forsikringsselska-
bet Tryg/Baltica og tjente rigtig man-
ge penge til klubben.
Bjarne fulgte meget med i klubbens

ve og vel, og var en ægte TGB'er,
hvilket blev bekræftet ved hans bi-
sættelse, hvor TGB's logo prydede
hans kiste.
Han mødte op til de fleste af 1.

holdets hjemmekampe, indtil syg-
dommen gjorde det besværligt for
ham.
Bjarne var en god kammerat og vil

blive savnet i klubben, hvor han hav-
de sin faste plads til kampene ved et
af bordene på terrassen, når vejret til-
lod det.

Æret være hans minde

Bjarne Falk
* 25.07.1948
14.01.2016

Bestyrelsen:
28.1.1987 – 26.1.1994

Nekrolog
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Reklamer JA TAK
Har du hørt ?

De "gamle" TGB´ere er stadig friske
og kan måske hjælpe dig!
Har du eller dit firma en reklame der skal omdeles?
Kontakt Finn Jensen på telefon 54 43 93 72
eller mail: mus11@jensen.mail.dk

Afregning til TGB´s Støtteforening
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Fra venstre: Jacob
Mathiasen, Adam
Dreyer, Jacob
Hansen, Oliver
Stone og Kasper
Tewes
Foto: Rassi

Nyt træningstøj til Serie 1
Af Adam Dreyer
Vores herre senior 1 har fået nyt

træningstøj. 3 af de nye og flotte sæt
er sponseret af Ungdomspension Nr.
Alslev. Det er dejligt, at der er op-
bakning til klubben, og ikke mindst
til de unge mennesker. Det betyder
utroligt meget, at vi har mulighed for
at kunne tilbyde dette træningstøj
takket være Ungdomspension Nr.
Alslev ved Jacob Hansen.
UP Nr. Alslev er en ungdomspen-

sion for unge i alderen 14-23 år, der
har behov for en anbringelse med
mulighed for at fastholde og udvikle
kontakten med forældre og øvrigt
netværk, skoletilbud, fritids-aktivite-
ter mv. Der er typisk tale om unge,
som i løbet af deres opvækst har væ-

ret udsat for forskellige former for
omsorgssvigt med sociale, psykiske
og/eller emotionelle vanskeligheder
til følge. Der er oftest behov for en
længerevarende anbringelse, hvor et
tilbud om en udslusning via ung-
domspensionens hybler ligger i na-
turlig forlængelse af et ophold på
ungdomspensionen.
Pt. er der 6 unge mennesker ind-

logeret på ungdomspensionen, hvor
der maksimalt er plads til 7. Jakob
fortæller desuden, at de også yder
støtte til unge, der bor ude i byen, og
som har et andet behov end et op-
hold.
Vi takker mange gange for opbak-

ningen til de unge mennesker både på
og udenfor fodboldbanerne.
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OK benzin-, olie-, mobil- og elpenge 2015
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Vores sponsoraftale med OK har i

2015 afkastet kr. 39.692,84, der er
meget lig med det modtagne for
2014.
Hvis vi skal forhøje beløbet, skal

vi være mere aktive med at tegne
benzinkort.
Du kan også selv bestille kortet på

OK's hjemmeside på www.ok.dk.
HUSK at oplyse TGB nummer
558603 eller bestil kortet hos Ilse i
cafeteriet.

OK støtter TGB med 6 øre for hver
liter billig brændstof, du tanker.
Med et OK Benzinkort støtter du

TGB, hver gang du tanker.
Bliver du samtidig enten mobil-

eller elkunde hos OK, så fordobler vi
din støtte. Og bliver du både mobil-
og elkunde, så tredobler vi din støtte.
Det koster ikke dig ekstra.
Støt TGB 3 gange så meget.
Jo mere du tanker, jo mere får

klubben – uden at det koster dig ek-
stra.

Diagrammet viser de beløb, vi har modtaget siden 1999, hvor klubben i alt
har modtaget kr. 835.893.
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Nu kan du læse Klatten på nettet.
Gå ind på TGB's hjemmeside og se alle
billederne i farver:
> www.tgb-info.dk

> OM TGB
> KLATTEN

> Vælg den udgave, du vil læse
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U8 til lagkagestævne
Af Mogens Mika, træner
Søndag den 10. Januar skulle

TGB´s U 8 hold til Idestrup for at
deltage i den lokale lagkageturnering.
For første gang skulle de spille om

at få medaljer, ellers har de været
vant til at få en medalje sammen med
alle andre deltagere, når stævnet slut-
tede.
Vi var i pulje med Tingsted, Eskil-

strup og NAB.
I den første kamp skulle vi møde

Tingsted, som vi tidligere har mødt

ved et stævne, hvor vi spillede uaf-
gjort. Vi kom foran 1-0, men måtte se
os slået 2-1 efter en god kamp.
Næste kamp var mod Eskilstrup,

som stillede med et kombineret hold
af drenge og piger. Jeg tror ikke, de
havde bemærket, at der var år-
gangsinddeling, for der var ingen af
disse spillere, der var årgang 2008.
Drengene tabte med 5-2, men fulgte
rigtig godt med, men EB havde et par
store spillere der skød rigtigt godt og
hårdt, og på mål en pige, som tog

Drengene er klar til kamp.
Fra venstre: Simon, Mads, Marius, Carl, Christian, William og Lucas.
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næsten alt. Sidste kamp var mod
NAB, hvor vi spillede lige op, indtil
der var 3 minutter tilbage. Her fik
NAB scoret to gange, så de vandt
kampen 3-1.
Vi skulle nu spille om 3.- 4. plad-

sen.
Holdet, der vandt, fik medalje, og

taberen ingenting. Da jeg fortalte
drengene dette, blev de helt stille og
blege - dette havde de aldrig prøvet
før. Vi skulle møde NAB igen, efter
at vi lige havde tabt til dem. Drenge-
ne havde det ikke så godt, da de gik
på banen, efter de lige havde tabt til
modstanderen.
Efter megen bølgen frem og tilbage

på banen kom NAB foran med 1-0,
men kort tid efter stod der 1-1, og ef-
ter et par minutter mere førte vi plud-
selig 2-1. De sidste minutter kunne

begge hold have scoret, men vi hev
en sejr hjem og bronzemedaljerne var
hjemme.
Efter overrækkelse af medaljer var

der døbt lagkagespisning, så det var
en flok stolte drenge, der gik hjem
den søndag eftermiddag.

Stolte bronzemedaljevindere sidder
pænt ved borde, helt i Emma Gad
stil, og spiser lagkage.

U8 drengene er meget stolte af deres bronzemedajler.
Fra venstre: Mads, Christian, Simon, Mogens, Lucas, Carl, Marius og
William.
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Så skete det igen!!!!!!
Af Morten Refnov
TGB´s trænere uddanner sig!!!!
Så er det sket igen - ungdomstræ-

nerne i TGB har valgt at uddanne sig
for at kunne bidrage med endnu mere
i klubben. Både for at dygtiggøre sig,
men mest af alt for at kunne give vo-
res ungdomsspillere de nyeste ideer
og kompetencer inden for fodbolden.
Henrik Romanski har taget M1

(målmandsuddannelsen) uddan-
nelsen, som varer 14 timer, hvor man
kommer omkring alle de grundlæg-
gende aspekter af målmandstræner-
gerningen, ligesom der er plads til
god sparring og udveksling af idéer
mellem medkursister og instruktører.
På M1 arbejdes der primært med
målmandens grundlæggende tekniske
færdigheder, hvor der gås i detaljer
med tingene, således at man er godt
klædt på til at undervise unge mål-
mænd.
Formål:
- At give målmandstrænere mulig-
hed for at kunne vurdere en mål-
mands tekniske færdigheder på
baggrund af træning og kamp.
- At give deltagerne mulighed for

bedre at kunne planlægge og udføre
en kvalificeret målmandsteknisk træ-
ning.
- At få kendskab til målmandsspil-

lets udvikling henover alder og ni-
veau.
- At deltagerne erhverver sig fær-

digheder og metoder til brug for en
individuel udvikling/træning.

Martin Ørsted & Morten Refnov
har begge uddannet sig til B2 trænere
på det lokale B2-kursus, som blev
stablet på benene af DBU LF's ud-
dannelsesudvalg, hvilket giver ad-
gang til B-licens eksamen, som de
begge er tilmeldt.
DBU B2-træner er andet trin i træ-

neruddannelsen. Her har man mulig-
hed for at udvikle sig yderligere som
fodboldtræner!
Se skema om B2-træners formål

sidst i artiklen!
Per Fyhr er startet på C-licens

kurserne, med henblik på at få en C-
licens. Per er kommet godt i gang
ved at have gennemført 2 af de 13
kurser der er.
C-Licensen er en træneruddannelse

for børne- og ungdomstrænere.
Det bedste fodboldmiljø for børn

og unge skabes af dygtige og en-
gagerede trænere. Fodboldglæde og
spillerudvikling skal gå hånd i hånd –
og træneren er nøglen.
DBU har derfor etableret en træ-

neruddannelse med 13 forskellige
kursusforløb, der tilsammen udgør
DBU C-træneruddannelsen, og som
klæder hver enkelt træner på til det
spændende fodboldliv som børne- og
ungdomstræner. Et bredt indhold.
Kurserne indeholder træning mål-

rettet en specifik aldersgruppe foru-
den mere temabaserede kurser som
målmandstræning, skadesforebyg-
gelse og kamplederkursus. C-licen-
sen indeholder flg. kurser:
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1. Børnefodboldens Basis
2. Leg dig til landsholdet
3. Fodbold og Motorik
4. Teknisk træning
5. Øvelsesgeneratoren
6. Spilforståelse
7. M0-træner
8. Masser af mål
9. Træning på tværs
10. Teenagetræning
11. Fodboldskader
12. Ungdomskampleder
13. Aldersrelateret træning for 9-

14-årige

Klubben har allerede i ungdomsaf-
delingen:
5 C-licenser
5 B1 trænere
1 træner der har DBU´s A-E kurser
Plus de mange enkeltstående kurser

hos mange af vores trænere.

Så klubbens ungdomstrænere er
godt rustet som trænere i TGB.



44

Vi er nogle gamle TGB`ere, der gerne vil hjælpe vores
klubs ungdomsafdeling. Derfor har vi for mange år siden
dannet et reklamehold, som vi kalder "De Gamle
TGB`ere".
Vi stiller vores tid til rådighed til omdeling af reklamer,

så vi kan tjene nogle penge til de unge fodboldspillere i
klubben.
I samarbejde med ungdomsafdelingen omdeler holdet

reklamer i Marielyst og Nykøbing F. området for bl.a.:

Reklameomdeling

Hvis du vil gøre brug af "De Gamle TGB'ere", så skal
du kontakte:

Finn Jensen på telefon 54 43 93 72
eller mail: mus11@jensen.mail.dk
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Har du
eller

kender du èn, der har
sommerhus til udlejning?
Få det lejet ud gennem DanCenter A/S (Dorte Bjerg Nielsen)

og du støtter Toreby-Grænge Boldklub.

Ring til Dorte på tlf. 25 27 80 58

HUSK: Oplys, at du støtter TGB.

Dorte kontakter udlejer - såfremt aftale - støttes TGB med kontanter.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg

til Klatten er:

SØNDAG
DEN 29. maj 2016
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



"Celtic-manager Davie
Hay har stadig et par
friske ben i ærmet"
- John Greig




