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Det nye tiltag i TGB er Fodbold Fitness for kvinder

26 kvinder mødte i bidende kulde op torsdag den 6. april
2017 på Toreby stadion for at starte det nye hold i Fodbold
Fitness for kvinder.
Med det fremmødte antal og med 4-5 afbud slog holdet dan-

marksrekorden for antal af deltagere. - Læs side 50-51.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Så er første nummer af Klatten

2017 på gaden.
For første gang har redaktionen

været meget tilbageholdende med at
opfordre til at sende indlæg og bille-
der. Det skyldes, at flere uopfordret
har sendt indlæg, og bladet blev der-
for hurtigt fyldt op. Men fortvivl ikke,
hvis du brænder inde med en historie
og billeder. Klatten udkommer igen
den 9. juni med en deadline søndag
den 28. maj 2017.
Forårssæsonen 2017 er kommet

godt i gang. Alle er på græs og der er
mange gode oplevelser forude, som
redaktionen glæder sig til at bringe vi-
dere her i bladet.
Klubben har fået ny formand. Mor-

ten Refnov har overtaget styringen,
og med sit hold af kompetente besty-

relsesmedlemmer og underudvalg,
kan medlemmerne trygt se fremtiden i
møde. Formanden har masser af vi-
sioner, hvor nogle allerede er ført ud i
livet.
En ny disciplin i klubben er Fod-

bold Fitness for kvinder. Til første
træning mødte 26 dejlige kvinder op,
hvilket iflg. DBU Lolland-Falster var
danmarksrekord.
Ungdomsrådet er kommet godt fra

start med en masse gode idéer og op-
læg fra ungdommen.
Sponsorudvalget mangler folk til et

underudvalg, som klubben ønsker at
oprette, så hvis du føler, at du kan
bidrage med din arbejdsindsats, kan
du melde dig hos sponsorchef Flem-
ming Petersen eller bestyrelsen.
Redaktionen ønsker alle en god

sæson!
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Nyt fra formanden
Af Morten Refnov
Velkommen til et nyt år og en ny

sæson i TGB og tak for året 2016.
Velkommen til spillere - trænere -

forældre - bedsteforældre - Ilse - vo-
res passive medlemmer - æresmed-
lemmer - den gamle garde -
sponsorer - samarbejdsklubber - og
alle gæsterne, der kommer i klubben,
når der er kampe eller stævner.
Så er det lige oppe over. De første

kampe er blevet spillet, og jeg håber,
alle holdene er kommet godt fra start
- både med kampene og med deres
træninger. Nogen har trænet ude læn-
ge, andre er næsten lige begyndt.
Først vil jeg starte med at sige tak

for godt samarbejde med den afgået
formand Morten Nielsen og for det
store stykke arbejde, han har lagt i
klubben, og forsat gør.
Kort om mig selv, til dem der ikke

lige ved hvem jeg er:
- Jeg startede min fodboldkarriere

som 5-årig i B-Frem.
- Er gift med Winnie, har 3 drenge

på, 10, 9 og 1 år, som alle er medlem-
mer af klubben.
- Til dagligt træner jeg klubbens

drenge årgang 06-07, 32 meget livli-
ge drenge, som elsker at spille bold.
Jeg har trænet disse årgange siden
2013, hvor jeg kom til træning med
mine 2 store drenge (drengene har
spillet i klubben siden 2012), hvor

jeg tilbød at flytte kegler og mål, men
endte hurtigt som hjælpetræner hos
Klaus Hansen, som på det tidspunkt
trænede i Sundby. Da årgangene
skulle deles i 2014, sagde jeg ja til at
tage årgang 2006-2007.
- Spiller, når det passer ind i kalen-

deren, på oldboys og lejlighedsvis på
serie 3.
- Som træner har jeg DBU´s C-li-

cens og B-licens.
- Siden 2014 har jeg været en del

af TGB´s bestyrelse, og de sidste par
år har jeg fungeret som ungdomsfor-
mand.
- I DBU Lolland Falster har jeg en

formandspost i Uddannelsesudvalget.

TGB's formand Morten Refnov
glæder sig til at føre sine visioner
for TGB ud i livet.
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Mine Visioner
Visionerne fremadrettet - der er

mange, nok også for mange, men er
man ikke visionær, går man i stå.
Nogle af dem er allerede sat i søen,
andre skal der arbejdes lidt med. Mine
visioner bliver ikke til noget, hvis jeg
ikke havde så godt et samarbejde med
resten af bestyrelsen, som også er ful-
de af ideer. Kan heller ikke nå i mål,
hvis det ikke er for alle dem, der ar-
bejder uden for bestyrelseslokalet.
- Ungdomsrådet er godt i gang, og

de har allerede holdt deres første
møde, som var meget konstruktivt, og
jeg ser frem til de kommende møder.
- Klubudviklingsprojekt hvor be-

styrelsen har underskrevet en kontrakt
med DBU Lolland-Falster, hvor Mål-
sætningerne er som flg.:
1. ”Gul” tråd for U13 – Senior

(trænere + selve træningen).
2. Fastholdelsesprojekt for ung-

dom. Fortælle historierne. PR - internt
som eksternt.
3. Flere ungdomskampledere til

klubben.
4. Forventningsafstemninger – For-

ældre – Spillere – Trænere og TGB
generelt.
5. Få oprettet et underudvalg under

Sponsorudvalget.
- Få opdateret arealerne omkring

klubben. Dette i samarbejde med støt-
teforeningen.
- Så er det min vision/ønske/håb at

vi igen kommer i LF serien, og her

ved jeg, at Jesper Bøgh gør et kæmpe
stykke arbejde, sammen med Dan P.,
som har 2. holdet. Det er en ung trup,
og det skal nok komme.

Til slut vil jeg bare ønske alle en
rigtig god sæson og håbet om et godt
år for TGB.

Info fra bestyrelsen
- Bestyrelsesmøder resten af året

ligger på flg. datoer:

13-06-2017
15-08-2017
12-09-2017
03-10-2017
07-11-2017
05-12-2017

Ligger man inde med forslag,
spørgsmål eller lign., som man ønsker
bestyrelsen skal tage stilling til, er
man velkommen til at fremsende dis-
se til formanden.

- Træner-leder-sponsorfesten vil
bliver rykket til den 04-11-2017, og
vil fremadrettet ligge i november, når
efterårssæsonen er afsluttet.
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Træner-leder-sponsor fest
Af Preben Arildsen
Festen blev afholdt lørdag den 21.

januar 2017 med ca. 50 feststemte
deltagere, der nød den gode mad, le-
veret af Kvickly.
Klubsangen blev sunget med ak-

kompagnement af musiker Torben
Winther, der også spillede en god og
behagelig dinnermusik under hele
middagen. Efterfølgende blev sang-
stemmerne brugt til de mange fest-
sange af enhver art, ej at forglemme
TGB's hymne ”Himmelhunden”, af-
sunget stående på gulv, stole og borde
– alt som sædvanligt.

Formand Morten Black Nielsen
udnævnte under sin tale Mogens Mi-
ka som årets leder. Mogens kunne
desværre ikke være tilstede ved fe-
sten, da han havde andre forpligtigel-
ser under DBU Lolland-Falster.
Desuden kunne Torben Winther

fejre sit 40 års jubilæum som musiker
for Toreby-Grænge Boldklub. Med
40 år ved "orglet" og ved ca. 60 til 70
fester, har han været garant for god
underholdning til de altid fantastiske
TGB fester.
Efterfølgende blev der spillet op til

dans af 4 modne musikere.

Musiker Torben Winther tv. modtager en jubilæumskurv af formand Morten
Blach Nielsen.
Foto: Preben Arildsen
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Årets træner-leder

Af Kurt Nielsen
Ved årets træner-, leder-, sponsor-

fest den 3. lørdag i januar måned er
der tradition for, at der uddeles en po-
kal til en træner/leder, som i årets løb
har gjort en ekstraordinær indsats i
TGB.
I år valgte bestyrelsen en træner,

som tidligere har modtaget pokalen - i
2003 - for sit store arbejde for ung-
dommen i klubben.
Mogens Mika, som tidligere har

været formand i TGB gennem en år-

række, gør stadigvæk en ekstraordi-
nær indsats for ungdomsfodbolden,
og som formanden sagde i sin tale til
ham, så kender vi alle hans tilgang til
børnefodbolden, og hans måde at om-
gås de yngste spillere på, samt hans
engagement til træning og stævner.
Desværre var Mogens forhindret i

at deltage i festen, så han fik pokalen
overrakt ved TGB's generalforsamling
den 31.1.17.
Stort tillykke til Mogens!

Formand Morten Blach Nielsen tv og Mogens Mika med træner-
lederpokalen
Foto: Preben Arildsen
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Klatten
Af Mogens Mika
Når ingen andre har lyst, så vil jeg

benytte lejligheden til at ønske hele
redaktionen af Klatten en forsinket
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Det er prisværdigt, hvor mange ti-

mer I lægger i dette gule blad. Vi er
rigtig mange, der glæder os til at læse
vores herlige klubblad, når det ud-
kommer de 4 gange om året.
Hvis ikke I udførte det store ar-

bejde, det er, med at skrive, redigere,
klippe og klistre, ja, så havde vi ikke
vores kære Klatten.

Jeg vil opfordre Jer kære klubmed-
lemmer, formand, forældre og
bedsteforældre til at komme med et
lille indlæg bare to gange årligt til
vores herlige redaktion og deres fire
cykeludbringere, så vi kan få lidt nye
indspark til bladet.
Godt Nytår til alle fra en skrivende

ven af bladet.

Fastelavn for U8 Drenge
Af Mogens Mika
De tre gæve gutter Silas, Gorm og

Oskar, skulle som de sidste ved
fastelavnsstævnet, forsvare de
gul/sorte farver. Drengene skulle
møde MB 1, NFC 1, NFC 5 og B
Frem.
Man kan godt se på disse drenge,

at de træner sammen med U9 dren-
gene, for de er meget robuste, når de
endelig møder andre spillere i samme
årgang som dem selv.
De vandt over NFC 5 og B Frem,

mens de spillede uafgjort med NFC
1, men måtte se sig slået af MB 1.
Det er sjovt at se, hvor svært U8
drenge har ved at skulle spille 3:3,
selv om det kun er et år siden, de selv
spillede den form for bold. Drengene
hyggede sig efterfølgende med tøn-
deslagning i bordtennishallen.

Hiphopperne fra venstre Simon
Knudsen, Carl V. Pedersen, Mads
Wilkki og Valdemar Christensen.
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Af Finn Jensen/Preben Arildsen
Ved TGB's træner-leder-sponsor-

fest, der blev afholdt lørdag den 21.
januar 2017, kunne musiker Torben
Winther holde sit 40 års jubilæum
som fast musiker til fester i Toreby-
Grænge Boldklub.
Finn Jensen, der er den i TGB, som

kender Torben bedst, var desværre
forhindret i at deltage, men havde til
Torben Winther skrevet en tale, som
formanden holdt på hans vegne.

- - o o O o o - - -

(Ja - vi kender dig bedre
som Torben Andersen, men
du har nu skiftet til Winther)
Lørdag den 11. november 1976 var

første gang, du spillede for os, og du
har faktisk spillet lige siden, mindst 1
gang om året, og mange gange både
til seniorafslutninger og til træner-,
leder- og sponsorfester - i alt vel ca.
60 - 70 gange.

Torben, det er 40 år siden,
du startede med at spille til
TGB`s fester.
Det var for øvrigt din far Kjeld An-

dersen, der anbefalede dig. Han hav-
de spillet til nogle af vores
afslutninger, og vi ville også gerne
at han spillede igen i 1976, men netop
den dag var han optaget til anden si-
de.

Kjeld kom med det forslag, at hans
søn Torben kunne spille, og han kun-
ne for øvrigt varmt anbefale ham –
"han er en ung og meget dygtig musi-
ker, og han passer lige til jer", sagde
han.
Men der var et problem - Du var

K U N 17 år - og måtte ikke selv
køre bil.
Din far lovede at hente og bringe

dig, hvis vi ville prøve dig.
Vi var lidt sent ude – så ok – lad os

prøve ham!
Og ja, vi må sige: VI HAR AL-

DRIG FORTRUDT.
Du har været vores foretrukne mu-

siker lige siden - enten til senioraf-

Musiker Torben Winther
40 års jubilæum som musiker for TGB

Torben Winther, TGB's faste
musiker til fester gennem 40 år.
Foto: Preben Arildsen
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slutninger eller træner-, leder- og
sponsorfester - ja, i mange år til beg-
ge arrangementer.
Det var ikke unormalt med 80 –

130 deltagere til fodboldafslutninger
og ligeledes til træner-, leder festerne.
Vi har før måttet placere nogen på
den anden side af skillevæggen,
men musikken og ikke mindst ”Him-
melhunden” kunne alle høre og
”denne” aften var det tilladt at stå på
borde/stole.
I mange år (90'erne og 00`erne)

havde du Peder Dack med og bl.a.
spillede I begge gratis til Støttefore-
ningens fest den 25.6.1999 for på den
måde også at støtte TGB. I de sidste
4-5 år har du haft følge af Søren

Heisgaard, Kim Eifoss og Bjarne
Christiansen.

Torben, Stort tillykke
med Jubilæet.

Hilsen fra Elly & Finn Jensen som
desværre ikke kunne deltage i dag –
men meget gerne ville havde været
med til at ønske

Tillykke og sige dig TAK
for altid god musik og godt
humør!

Torben Winther spiller ved TGB's træner-leder-sponsor fest lørdag den 21.
januar 2017.
Foto: Preben Arildsen
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U9 & U10 piger
Af Gitte Møller Jakobsen
I sidste sæson oplevede pigeafde-

lingen i TGB, at der var rigtig mange
piger, som ville spille fodbold. For de
yngste pigers vedkommende, var der
desværre ikke så mange i hver år-
gang, så derfor måtte de træne i en
gruppe med stor aldersspredning – op
til 4 årgange.
Det er ikke til nogens fordel. Der-

for besluttede pigeafdelingen at ad-
skille de yngste piger og forsøge at

starte et hold helt for dem selv - også
selv om de ikke var så mange.
Vi startede derfor indendørstrænin-

gen op i uge 43 med 4 af de ”gamle”
spillere fra udendørs. Dette voksede
dog hurtigt til 9 piger, inden inden-
dørssæsonen sluttede, og her 2 uger
inde i vores udendørsopstart, er vi
vokset til 12 piger, som alle er årgang
2008 og 2007 (en enkelt 2009).
Det er en fornøjelse at se pigerne

udvikle sig fra uge til uge - hvordan

Fastelavnstævnet i Maribo.
På billedet ses: Sofie Skovgaard, Emma Bille, Lærke Jakobsen, Ida
Kallestrup, Marie Albretsen, Sofie Steen og Louiza Romanski.
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Nogle af pigerne til
1. udendørstræning.
Bagerst: Ida
Kallestrup.
Midten: Louiza
Romanski, Sofie
Skovgaard, Ida
Møller.
Forrest: Lærke
Jakobsen,
Frederikke Jensen
og Marie Albretsen

de tager imod nye spillere, og
hvordan de er ved at skabe deres nye
holdfølelse.
I indendørs deltog vi i fire stæv-

ner/arrangementer. Tingsteds ju-
lestævne blev afholdt som en såkaldt
pigedag. Pigedage er arrangementer,
hvor piger fra 7 - 12/13 år spiller
sammen. Nogle gange på tværs af
klubber og årgange. I Tingsted var B.
Frems U12 piger søde at blande sig
med os, så vi kunne hamle op med de
”store” og mere erfarne spillere. Det
var en god oplevelse, og pigerne hav-
de mod på flere stævner. Ved lag-
kagestævnet blev vi nr. 4 ud af 5, og
fik derfor lov til at spille om 3. plad-
sen. Desværre tabte vi knebent til et
NFC hold. Men rigtig god indsats af
pigerne.. !
Endnu en pigedag i Nr. Vedby og

igen var B. Frem søde at blande sig
med os, men vi kan godt mærke, at vi
er de små i denne sammenhæng. Der-

for er det også en hel anden ople-
velse, når det lykkes at skrabe
pigehold nok sammen til, at vi kan
deltage i stævner med piger i vores
egen aldersgruppe. Dette lykkedes til
fastelavnsstævnet i Maribo, hvor vi
stillede med to hold.
Pigerne knoklede fantastisk, og vi

vinder flere og flere kampe, når vi er
ude. Dejligt at se denne udvikling..
bliv ved med det piger!
Som sagt er vi nu i gang med

udendørstræningen, og mange af de
nye piger skal lige vænne sig til at
komme på græs og have knopper un-
der støvlerne :-)
Der venter os foreløbig 3 stævner,

som vi spændte ser frem til. TGB
stævnet d. 30/4., Jyske Bank cup i
NFC d. 7/5. og Girafcup i Knuthen-
borg 20/5. Vi krydser fingre for, at der
er andre hold, som også deltager i
disse stævner, så vi kan komme ud og
bruge vores kræfter.
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U7 drenge til Lagkagestævne

Af Mogens Mika
Lørdag den 7. januar skulle U 7

drengene deltage i Lagkagestævnet i
Idestrup.
Vi havde 2 hold med til stævnet, så

Milas, William, Valdemar, Johannes,
Eigil, Silas og Tristan skulle alle tid-
ligt op, for TGB2 skulle allerede spil-
le kl.09.00 mod NAB1, og et kvarter
efter var det TGB1, der skulle på gul-
vet for at vise deres fodboldtalenter
mod NAB2. Begge hold skulle spille
4 kampe, inden der var præmieover-

rækkelse til alle holdene midt på ba-
nen. Ud over NAB mødte TGB
Utterslev, Væggerløse, B1938 og B.
Frem.
Begge hold klarede sig rigtig flot -

de kæmpede bravt, og fik lavet en
masse mål.
Efter drengene havde fået deres

præmier, skulle hvert hold udpege en
lagkage, som de nød i forsamlingshu-
sets lokale. En lagkage til 4 mandfolk
er vel i orden. Efter indtagelsen af
lagkage var stævnet slut.

Fra venstre: Milas Christensen, Valdemar Johansen, Silas Jørgensen, Eigil
Høj, Tristan Andersen, William Christensen og Johannes Malmskov
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U9 Lagkager - men ingen medaljer
Af Mogens Mika
Lige efter U8 drengene havde fået

medaljer, skulle U9 drengene i ak-
tion. Vi havde tilmeldt 2 hold, så
Morten og jeg havde rigeligt at holde
styr på
Hold A bestod af Kalle, Oskar,

Marius, William Carl, Gorm og Rune
mens hold B bestod af Elias, Simon,
Mark, Lucas C, Mads, Christian og
Valdemar.
Ingen af holdene levede op til vo-

res forventninger. Vi ramte ikke ni-
veau den dag, selv om B Frem 2, VB,
Tingsted 1 og EB skulle være mod-
standere, som a-holdet skulle kunne
spille lige op med, og endda være
bedre end flere af holdene, men det
gik ikke særlig godt.
Holdet vandt en kamp, spillede en

uafgjort, men tabte de to sidste, så

holdet kom ikke med i de sidste af-
gørende kampe.
Hold B skulle møde nogle sværere

modstandere i Tingsted 2, B Frem 1,
og et kombineret hold fra Horbe-
lev/LUIF. Vi spillede lige op med
Tingsted, men tabte de 2 andre kam-
pe, men drengene gav sig fuldt ud.
Heller ikke dette hold kom til de af-
gørende kampe, så efter de indleden-
de kampe, sluttede eftermiddagen for
holdenes vedkommende med lag-
kage, som de til gengæld fik spist op.
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TGB's Generalforsamling 2017
Af Preben Arildsen
De 40 medlemmer, der var mødt

op til TGB's ordinære generalforsam-
ling den 31.1.17, blev budt velkom-
men af formand Morten Blach
Nielsen.
Mogens Mika blev valgt som diri-

gent, og han udpegede Henrik Ro-
manski og Kurt Nielsen som
stemmetællere.
I sin beretning startede formanden

med at orientere om en aftale, der er
indgået mellem DBU og Divisions-
foreningen samt Lokalunioner inden-
for DBU. Aftalen handler om en
historisk investering i talentudvikling
og fundamentet for en ny sportslig
vision på tværs af dansk fodbold,
hvilket betyder, at flere opgaver ryk-

kes tættere på klubberne. (Aftalen
kan læses på DBU Lolland-Falsters
hjemmeside – red.)
Ungdommen har igen været igen-

nem et år med faste traditioner som
fodboldskole, fairplaystævne og mas-
ser af turneringsbold.
Gennem året har der været lidt ud-

skiftninger af trænere i ungdomsaf-
delingen, men puslespillet er gået op.
Der har været nye tiltag i klubben

på ungdomssiden, hvor Martin Ør-
sted stoppede som træner, men blev
ikke sluppet. Han blev efterfølgende
pigekoordinator med ansvar for pige-
afdelingen og deres tiltag.
Klubben har oprettet et ungdoms-

råd, der består af spillere fra U12 til
de ældste af ungdomsårgangene.

De ældre medlemmer, næsten alle æresmedlemmer, hyggede sig med gule
ærter, øl og brændevin før generalforsamlingen.
Foto: Preben Arildsen
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Deres opgave er at komme med
forslag til, hvad der gør klubben mere
spændende at være i.
Der har i 2016 været stor fokus på

uddannelse af vore ungdomstrænere.
Martin Ørsted og Morten Refnov har
taget UEFA's B-licens. Per Fyhr og
Josephine Fyhr er startet på UEFA's
C-licens og Henrik Romanski har
taget M1 (målmandstræner). Andre
ungdomstrænere har valgt at tage in-
spirationskurser.
Støtteforeningen afholdt i efteråret

afslutningsfest i Torebyhallen for

ungdommen med deltagelse af 250
personer. Vandrepokaler blev uddelt
efter inspiration fra Henning Danholt,
der i årets løb har set en masse ung-
domskampe.
Seniorafdelingen har haft et hektisk

år med trænerskifte og en del hårde
kampe. En del spillere er blevet for
gamle til U17 holdet og er permanent
rykket op som senior, hvilket giver et
frisk pust og tegner godt for fremti-
den.
1. holdet kiksede spillet til opryk-

ningsspillet i serie 1 med en 7. plads.

Snakken gik også ved det runde bord:
Fra venstre: Flemming Pedersen med ryggen til, Morten Refnov, Bjarne
Boesen, Adam Dreyer, Käthe Pedersen, Kurt "Rassi" Rasmussen, Martin
Ørsted og Morten Blach Nielsen.
Foto: Preben Arildsen
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Holdet starter derfor nedryknings-
spillet på en 1. plads.
Der lød en stor tak til Jens Holck,

der valgte at stoppe som holdleder for
1. holdet. Jens har brugt megen tid i
TGB som spiller, holdleder, bane-
kridtning og meget mere.
Oldboys levede ikke op til forvent-

ningerne med en top 2 placering i
foråret, men endte som nummer 3, og
måtte spille i OB2 i efteråret. Her var
der kun en ting, der gjaldt - nemlig
pokalen, der blev taget hjem i en me-
get spændende kamp på lysbanen i
Toreby mod ærkerivalerne fra Mari-
bo, der tabte 3-2.
Veteranerne holdt stilen med 2 8-

mandshold. Det blev til en 3. og 1.
plads. Kampen om pokalen blev til
en sejr over Maribo. Stor tak til Kurt
”Rassi” Rasmussen, der efter mange
år stopper som holdleder

Klubbens jernhårde ”ladies” kører
fortsat i samme stil med Merete Pe-
dersen ved roret.
Selvom dåbsattesten i flere år har

vist ”oldgirls”, fortsætter de
ufortrødent med at udfordre de unge
piger i 8-mandsrækkerne, hvor de
trods diverse barselspauser og små
skavanker formår at hive nye spillere
ind til at erstatte de fraværende. Det
er et flot og fantastisk forbillede for
vigtigheden af sammenhold og ven-
skab forenet gennem fodbold i den
gule trøje.
En lang epoke i TGB's historie er

slut. Den gamle bane i Grænge er
nedlagt, pløjet op og indgået i land-
brugsjord.
Formanden sluttede sin beretning

med en tak til sponsorer, annoncører
og alle, der i 2016 har hjulpet til i
klubben.

Formand Morten Blach Nielsen afgiver sin sidste beretning.
Fra venstre: Jan "gartner" Jensen, Per Fyhr, Adam Dreyer, Morten Blach
Nielsen, Flemming Pedersen, Morten Refnov og Bjarne Boesen.
Foto: Preben Arildsen
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Da kasserer Winnie Refnov var sy-
gemeldt, fremlagde Morten Refnov
regnskabet, der viste et mindre over-
skud på kr. 2.290,92. Regnskabet blev
godkendt.
Generalforsamlingen vedtog uæn-

dret kontingent.
Bestyrelsen havde indsendt et for-

slag om vedtægtsændringer, da ban-
ken ikke kunne godkende teksten fra
sidste års vedtægtsændring, hvor der
nu i §9 står: ”Formand og kasserer
har hver især, individuelt råderet
over og adgang til klubbens bank-
konti”.

Valg til bestyrelsen blev følgende:

Valg af bestyrelse:
- Morten Blach Nielsen –
ønskede ikke genvalg

- Winnie Refnov – genvalg
- Henrik Romanski –
udtrådt 2016, ønskede ikke genvalg

- Lars Hansen – nyvalg

Valg af bestyrelsesrepræsentant:
- Per Fyhr – nyvalg

Valg af suppleanter:
Bestyrelsen:
- Martin Ørsted – nyvalg
Repræsentant:
- Thomas Hornstrup Stein – nyvalg

Revisor:
-Finn Jensen – genvalg

Revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – genvalg

På generalforsamlingen blev Hans
Nielsen og Ilse Skov Henriksen ud-
nævnt til æresmedlemmer. (se side
42 og 43)

Mogens Mika fik udleveret årets
træner/leder pokal (se side 11)

Bestyrelsen har efterfølgende kon-
stitueret sig som følger:
- formand Morten Refnov
- næstformand/sekretær
Bjarne Boesen
- kasserer Winnie Refnov

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Lars Hansen
- Adam Dreyer
- Flemming Pedersen
- Per Fyhr

Suppleanter:
- Martin Ørsted
- Thomas Hornstrup Stein

Ansvarsområderne kan ses på
TGB's hjemmeside – tgb-info.dk
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U9 spillere til fastelavnsstævne

Af Mogens Mika
10 drenge havde valgt at deltage i

fastelavnsstævnet i Maribo, skønt de
”kun” skulle spille 3:3.
Lucas, Mark og William skulle

møde Væggerløse, MB1; ØGIF1 og
FC Nakskov1.
3-mands bold var åbenbart noget,

der passede de 3 drenge rigtig godt.
De vandt 3 kampe - nogle endda ri-
melig stort, mens de kun løb ind i et
nederlag.
Hold 2 som bestod af Mads, Carl,

Valdemar og Simon havde valgt at
klæde sig ud som hiphoppere. De
skulle møde FC Nakskov 2 og 4,
ØGIF 2 samt Væggerløse 2. Drenge-
ne hiphoppede på banen og gjorde en
god figur mod de 2 hold fra Nakskov,
hvor de vandt over FCN 4, men
desværre tabte de til FCN 2. Både
ØGIF 2 og VB måtte se sig slået af
hiphopperne. De 4 gutter hyggede sig
med dels at spille bold samt heppe på
deres medspillere.
Hold 3 bestod af Marius, Rune og

Malthe. De skulle møde Eskilstrup,
FC Nakskov 5, MB 2 samt FC Naks-
kov 3. Holdet vandt alle deres kampe
på rigtig godt fodboldspil med masser
af sammenspil.
Efter alle U9 drengene var færdige

med at spille, skulle der bankes til

tønderne, og kronen på værket blev at
Rune blev kattekonge. Alt i alt et godt
stævne på trods af, at der skulle spil-
les 3:3.

Kattekonge Rune Wegge
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Støt Sportigan, Sakskøbing (Læder&Sport)
så støtter du Toreby-Grænge Boldklub

Af Flemming Pedersen
Sponsorchef

TGB har lavet en helt fantastisk af-
tale med Sportigan – Læder & Sport i
Sakskøbing.
Aftalen går i sin enkelthed ud på,

at hvis vi som klub og medlemmer
støtter vores samarbejdspartner –
Sportigan Sakskøbing, så støtter de
klubben med ekstra bonus og grej.
Derfor opfordrer vi alle medlem-

mer til at melde jer ind i Club Sporti-
gan, hvor I for øvrigt selv kan optjene
kontante fordele og samtidig støtte
vores klub med ekstra midler til gavn
for klubbens medlemmer på træ-
ningsbanen og i kampe.
Det foregår således, at DU melder

dig ind i Club Sportigan. Hver gang
du handler i Sportigan Sakskøbing, så
optjener du 1 point pr. 10,- kr. til dig
selv og støtter samtidig TGB med 1
point.
Når vi samlet har optjent 8.000

point, så får klubben et komplet sæt
Nike Park spilletøj.
Du skal huske at vælge TGB under

din medlemsprofil i Club Sportigan,
så kan du samtidig følge, hvor meget
klubben har optjent i alt på vores
samlede køb.
Vi er superglade for dette initiativ

og glæder os til det
fremadrettede samar-
bejde med Sportigan –
Læder og Sport a/s i
Sakskøbing.

Flemming Pedersen tv og Jan H.
Petersen, Læder og Sport a/s,
Sakskøbing giver hinanden håndslag
på den indgået aftale.
Foto: Annette Balle
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Dit barn har brug for, at du
melder dig ind!!

Medlemskab koster kun kr. 100 om året,
men ønsker du at støtte foreningen yderligere, er du meget
velkommen til at indbetale et større beløb.

TGB Støtteforening har udelukkende som formål at støtte
aktiviteter i klubben, der gavner ungdomsspillere. Der bliver givet
økonomisk støtte til bl.a.:

Deltagelse til div. fodboldskoler, fodboldstævner, rejser til
ungdommen, klubbens indkøb af spillertøj, materialer og
forskellige sociale arrangementer.

TGB's Støtteforening samler penge ind ved salg af julekalendere,
udbringning af reklamer samt andre kreative påfund.

Vi håber, at også du vil give en hjælpende hånd til gavn for dit
barn og andre ungdomsspillere i TGB.

TGB Støtteforening kan bl.a. kontaktes gennem formand

Henrik Romanski - tlf.: 29 86 54 62

Kontingent kan betales på følgende måde:
- Giroindbetalingskort, girokonto +73< +81607664
- Til Støtteforeningens bankkonto
- Jyske Bank, reg. nr. 5067 konto nr. 132244-9

- Kontant i TGB's cafeteria
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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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U6 til Lagkagestævne
Af Mogens Mika
Efter U7 drengene havde fået

deres medaljer, var det de mindste,
der skulle spille. Vi stillede med 2
hold kombineret af U5 og U6 spil-
lere til stævnet. Det er en oplevelse
at se de drenge spille fodbold. Om
det er de 4-årige eller de 5-årige, så
bliver der afleveret til medspillere
og løbet i position. Det er impone-
rende at se, hvordan de drenge lø-
ber på banen. Dette er ikke skrevet,
fordi det er TGB drenge, men jeg
mener virkelig, at der ikke er man-
ge i den alder, som har den forstå-
else for spillet. Vi møder stadig
hold i 3:3, hvor man planter en

spiller i målet, og så kan de to an-
dre løbe rundt og se, om de kan få
fat i bolden.
Jeg ved godt, alle er vindere,

men de 2 hold spillede tilsammen
8 kampe, hvor de vandt de 5, spil-
lede 2 uafgjort og tabte en, hvilket
siger noget om det niveau, drenge-
ne er på. Jeg glæder mig rigtig
meget til at ”putte” mere på dem,
når græsset bliver grønt.
Efter de mange kampe fik dren-

gene deres fortjente medalje, efter-
fulgt af 2 lagkager til 7 drenge -
godt der var søskende og forældre,
der kunne hjælpe med at fortære
dem.

Fra venstre: Jonas Juul, Tore Schifter, Milas Christensen, Elias Jakobsen,
Noah Thorup, Johannes Malmskov og Aksel Sørensen
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U8 fik Guld og Lagkage
Af Mogens Mika
Søndag den 8. januar skulle U8

drengene til det årlige stævne i
B1938, hvor man spiller med bander
og til store mål - noget af en omvælt-
ning for disse drenge, der er vant til at
spille futsal indendørs.
Inden lagkagen skulle indtages,

skulle de spille 4 - måske 5 kampe.
Det var sådan, at der var 5 hold med i
puljen. Når alle var færdige, skulle de
to bedste spille om 1. og 2. pladsen,
mens 3 og 4 spillede om 3. pladsen
Christian, Gorm, Otto, Silas og

Oskar skulle møde 2 hold fra NFC og
NAB.
Den første kamp var mod NFC 1,

som vi vandt 3-2 i en underholdende
kamp.
Næste kamp mod NAB 1 endte

meget retfærdigt 3-3. Vi kom foran 2-
0, hvorefter vi var i teten resten af
kampen, og kom foran 3-2, men kort
før tid fik vi udlignet på et godt pres-
spil.
Jeg vil indskyde, vi er måske ikke

er det bedst sammenspillede hold, da
vi ikke spiller i U8 indendørs, da vi
normalt ikke er nok til at stille hold.
Jeg havde sagt til de 5 drenge, som
spillede samtlige minutter uden ud-
skiftninger, at vi skulle op og sidde i
benene på modstanderen hele tiden,
så de ikke fik ro. En lidt vovet beslut-
ning, da det kunne tappe dem fuld-
stændig for kræfter, når vi ikke var i
besiddelse af udskiftninger, men jeg
må sige til drengenes ros, at de kæm-

pede det bedste, de har lært i alle
kampe - godt gået drenge!
Næste kamp var mod NAB 2, og

der var aldrig tvivl om resultatet, der-
til var vi for overlegne. Da kampen
var slut, stod der 2-0 til os. Sidste
kamp var mod NFC 2, som var det
bedste hold fra de stribede. De kom
foran på et hurtigt mål, men vi fik
kæmpet os tilbage igen med vores
presspil, som gjorde dem nervøse.
Otto fik opsnappet en bold, og score-
de til 1-1. Herefter var det os, der
styrede resten af kampen, og vi vandt
fortjent 2-1.
4 kampe spillet - 10 point og en

målscore på 10-4, nøjagtig det samme
som NAB 1, så guldkampen kom til
at stå mellem TGB og NAB 1.
Vi spillede efter samme recept med

presspil, og efter 3 minutter kom vi
fortjent foran 1-0. Herefter havde vi
masser af chancer til at komme foran
både 2, 3 og 4-0, men ind ville bolden
ikke.
20 sekunder før tid fik vi kastet et

indkast hen til dem, som de løb op og
scorede på, uden chance for Gorm -
deres eneste angreb i hele kampen -
ærgerligt! Efter ordinær spilletid stod
den 1-1, hvorefter der skulle spilles til
først scorede mål. På et frispark ban-
kede Oskar bolden i kassen til slutre-
sultatet 2-1 i vores favør. Alt andet
havde også været tyveri.
Godt klaret drenge!
Efter overrækkelse af guldmedal-

jen var det tid til lagkage.
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Formanden stopper
Af Preben Arildsen
Ved generalforsamlingen den 31.

januar 2017 valgte TGB's formand
Morten Blach Nielsen ikke at
genopstille til bestyrelsen og dermed
trække sig som formand for TGB.
Vi fra Klattens redaktion vil gerne

takke Morten for et godt samarbejde.
Den afgåede formand har altid

været meget samarbejdsvillig, og har
stået til rådighed med oplysninger for

Klattens redaktion, og har ligeledes
været villig til at printe skrivelser ud,
både til klubben og Støtteforeningen.
Morten har lovet at hjælpe til i

fremtiden, hvor man ønsker det, og
den hjælp vil redaktionen gerne
benytte sig af.
Vi ønsker Morten Blach Nielsen

held og lykke med sit otium som ikke
medlem af ledelsen i TGB.

Morten Refnov tv overrækker den afgående formand Morten Blach
Nielsen en kurv med tak for det store arbejde i TGB.
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Club Sportigan er til for dig, der er til sport!
Som medlem optjener du 1 point pr. 10 kr.
til dig selv hver gang du handler i Sportigan
Sakskøbing, og du støtter samtidig TGB
med 1 point.
Jo mere du handler hos Sportigan Sakskø-
bing, jo større er din kontante fordel.

CLUB SPORTIGAN
- ekstra fordele til dig og TGB

- hent brochure og medlemskort i TGB's
cafeteria og tilmeld dig på clubsportigan.dk

TGB's samarbejdspartner og din Sportigan er:
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Støtteforeningens generalforsamling 2017
Af Preben Arildsen
Tirsdag den 31. januar 2017 kl.

18:00 kunne formand Henrik Ro-
manski byde de 19 fremmødte med-
lemmer velkommen til den ordinære
generalforsamling.
Morten Blach Nielsen blev valgt

som dirigent, og han udpegede Per
Fyhr og Morten Refnov til stemme-
tællere.
I sin beretning oplyste formanden,

at foreningen havde haft få aktiviteter
i det forgangne år.
De største indtægtskilder var rekla-

meomdeling og julekalenderen.
I årets løb blev der ydet tilskud til

flere arrangementer, bl.a. til DBU's

fodboldskole med 112 deltagere, hvor
man havde valgt også at give tilskud
til spillere fra andre klubber, mod at
de meldte sig ind i Støtteforeningen.
Endvidere blev der givet tilskud til

Sunshine Cup og Søndersø Cup, hvor
der deltog 108 spillere, søskende og
forældre.
Foreningen var også vært ved ung-

dommens fodboldafslutning, der blev
afholdt med stor succes.
I stedet for at give tilskud til TGB

havde man valgt at udlevere et gave-
kort til samtlige ungdomstrænere.
U17 drengene var på en tur til Bar-

celona - en tur, som foreningen også
støttede.

Formand Henrik Romanski aflagde beretning på generalforsamlingen.
Fra venstre: Anders Ringsing, Mie Malmskov, Tage Nistrup Hansen, Henrik
Romanski og Stine Bendsen.
Foto: Preben Arildsen
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Støtteforeningen planlægger sam-
men med TGB at anlægge en multi-
bane, og man tilbyder at gøre al
benarbejdet, da en sådan bane kun
kan laves i boldklubbens regi.
Henrik Romanski takkede alle, der

havde ydet en indsats for foreningen i
2016.
Kasserer Tage Hansen fremlagde

regnskabet med et overskud på kr.
22.316,23.
Til generalforsamlingen var der ik-

ke fremkommet nogen forslag, og
kontingentet er uændret min. kr.
100,00 pr. år

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
- Henrik Romanski – genvalgt
- Stine Bendsen – genvalgt
- Christel Romme– genvalgt

Valg af suppleanter:
- Christina Ørsted Rasmussen –
ønskede ikke genvalgt

- Gert Madsen – genvalgt
- Henriette Romanski - nyvalgt

Valg af revisor:
- Finn Jensen – genvalg

Valg af revisorsuppleant:
- Steen Carlsen – genvalg

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
- Kasserer: Tage Hansen
- Sekretær: Johan Vest Hansen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Mie Malmskov
- Christel Romme
- Anders Ringsing

Suppleanter:
- Gert Madsen
- Henriette Romanski

Henriette Romanski er ny i
bestyrelsen, da hun trådte ind som
suppleant i stedet for Christina
Ørsted.
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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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Æresmedlem nr. 24
Af Preben Arildsen, Finn Jensen og
Kurt Nielsen
På TGB's generalforsamling tirs-

dag den 31. januar 2017 blev Hans
Nielsen udnævnt til klubbens 24.
æresmedlem.
I sin begrundelse for udnævnelsen

udtalte formand Morten Black
Nielsen, at Hans har spillet fodbold
både som senior, oldboys og veteran i
TGB.
Han var også med til at bygge

klubhuset, og har siddet i bestyrelsen
fra 26.1.94 til 31.1.96, hvor han var
U-formand i tiden 25.1.95 til 31.1.96.
Hans var i næsten 20 år "cykeldi-

rektør". Han sørgede for at istandsæt-
te og sælge brugte cykler, for på den
måde at tjene rigtig mange penge til
TGB.
TGB havde en aftale med Tryg for-

sikring om køb af ”stjålne” cykler
uanset stand til en fast lav pris. Dem
hentede Hans på hele Lolland-Falster.
På Hans' daværende hjemadresse

Nystedvej 57, 4891 Toreby (Toreby
Smedie) – sørgede han for, at cykler-
ne - uanset stand, blev repareret, og
klargjort til salg og solgt. Det var med
hjælp af unge mennesker fra
Produktionsskolen, Ø. Toreby, som på
den måde blev beskæftiget.
Hans har også i mange år haft an-

svar for hus og baner, og er stadig en
stor hjælp, når der skal foretages re-
parationer og vedligeholdelse i
klubhuset. Han er altid villig til at
hjælpe.

Ungdomstræner har Hans også
været. Det er godt nok nogle år siden,
men han var en dygtig træner, der
med fast, kærlig og retfærdig hånd
tog sig af de unge spillere.
Foruden at være aktiv på fodbold-

banen, var han også holdleder på ve-
teranholdet i flere år.
Han er også fast mand på reklame-

holdet ”De Gamle TGB`ere”, som
deler reklamer ud i Marielyst, Gedes-
by, Nykøbing og omegn, ja næsten
hvor som helst, bare der kan tjenes
penge til TGB og TGB`s Støttefore-
ning.
Til slut blev Hans takket for sin al-

tid store hjælpsomhed for TGB.
Rigtig hjertelig tillykke med den

velfortjente udnævnelse.

Hans Nielsen tv og Morten Blach
Nielsen
Foto: Preben Arildsen
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Ilse Skov Henriksen æresmedlem

Af Preben Arildsen
Ved TGB's generalforsamling tirs-

dag den 31. januar 2017 blev et TGB
ikon udnævnt til klubbens 25. æres-
medlem.
Ikonet var Ilse Skov Henriksen, der

i 1989 blev ansat som klubhusbesty-
rer, og den 1. februar 2014 kunne hun
fortjent holde sit 25 års jubilæum. Det
er nu 3 år siden, og formand Morten
Blach Nielsen kunne i sin tale til Ilse
bekræfte, at hun i sin lange tid som
klubhusbestyrer har brugt mange for-
mænd op, og den nuværende formand
er den næste i rækken.
Formanden talte ikke kun for sig

selv, da han sagde, at man altid føler
sig velkommen i klubben, for som of-
test er det jo Ilse man støder på, når
man kommer i TGB.

Fra omkring marts og indtil sæso-
nens afslutningen er Ilse Skov næsten
dagligt i klubben, og hun kender de
fleste af klubbens unge mennesker,
som hun har set vokse op.
Nogle aftener i klubben kan blive

lidt sene - især mandag og onsdag,
når veteran og oldboys spiller hjem-
me. Så bliver der holdt 3. halvleg, og
Ilse har gennem tiderne lagt øre til
meget.
Disciplin og god opførsel har altid

været et punkt, der hos Ilse ikke har
været til diskussion, dog med und-
tagelse af visse fester, hvor det i løbet
at aftenen er legalt at danse på borde
og stole, og der holder Ilse sig ikke
tilbage.
Ilse får nu en formand mere, hun

kan bruge op, og Morten Blach har
været glad for samarbejdet i de sidste
5 år, og håber, at Ilse Skov Henriksen
fortsætter som klubhusbestyrer i
mange år endnu, så man kan komme
og få en snak med hende i klubben.
Ilse fik et stort tillykke med ud-

nævnelsen til æresmedlem og blev
takket for sin måde at være på.
STORT TILLYKKE MED UD-
NÆVNELSEN

Ilse Skov Henriksen tv og Morten
Blach Nielsen
Foto: Preben Arildsen
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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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Serie 1
Af Jesper Bøgh
I skrivende stund har vi spillet to

ud af forårets 10 kampe i nedryk-
ningsspillet i Serie 1. Vi lagde ud
hjemme mod Nørre Alslev, hvor vi
gik fra banen med et 1-3 nederlag. I
mine øjne var det to jævnbyrdige
mandskaber, hvor det hele kan koges
ned til, at forskellen skulle findes i, at
vi lavede flere personlige fejl på af-
gørende pladser end gæsterne. Opløf-
tende var det dog at kunne give debut
til de to 16-årige drenge, Mikkel
Bjerg og Magnus Møller. Det er helt
klart to spillere med masser af poten-
tiale.
Anden kamp var i det hele taget

mere opløftende. Både resultatmæs-
sigt, men også i den grad spillemæs-
sigt. Vi gæstede Tirsted IK 85 i
bidende vinterkulde og vandt 3-0 ef-
ter 0-0 ved pausen. Vi fik spillet godt
fremad banen langs jorden, og fik
skabt en del chancer. Banen var god,
og det gjorde meget til, at vi kunne
holde bolden i egne rækker og have
bolden meget. Eneste minus var, at vi
også gav hjemmeholdet et par store
muligheder, men heldigvis havde vi
en sikker bageste skanse i Jona-
tan Jørgensen.
Med de points vi har taget med

over fra grundspillet, så ligger vi i
skrivende stund på andenpladsen i
nedrykningsspillet. Men spillerne og
undertegnede har det klare mål, at
nedrykningsspillet skal vindes.
Dan Petersens tropper i Serie 2 har

i skrivende stund endnu ikke været i
kamp, men har dog fået en skrive-

bordssejr over Nørre Alslev, der ikke
kunne stille hold i sæsonens første
kamp.
Vi har imidlertid i opstarten siden

medio februar ikke givet os selv de
mest optimale betingelser for at mål-
sætningen kan opfyldes.
Alt for mange spillere har ikke

ydet den påkrævede indsats på træ-
ningsbanen. Der har været en fast
stamme på 10-12 spillere, der har en

Der blev gået hårdt til den i kampen
mod Guldborg IF fredag den
21.4.2017.
Oliver Stone ømmer sig efter en
hård takling, omgivet at Mads Blak
nr. 8, Lasse Pihl og dommer Kim
Larsen.
Foto: Preben Arildsen
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fornuftig træningsprocent, men derud-
over løber der for mange afbud ind til
træning. Det er noget Dan Petersen og
jeg har i påtalt flere gange overfor
spillerne.
Spillertruppen er meget ung. Bare

til kampen mod Tirsted havde vi
blandt de 14, der var med en gennem-
snitsalder på 19,8 år. Så der er masser
af potentiale, og vi kan efter min vur-
dering indenfor et par år sikre os op-
rykning til LF-Serien med de spillere,
klubben råder over nu. I den al-
der spillerne har nu, udvikler de sig
kolossalt hurtigt, hvis de vel at mærke
træner to gange om ugen. Det er
desværre ikke tilfældet - og der-

for sker udviklingen noget lang-
sommere.
25. marts havde vi en træningsdag

fra klokken 8 om morgenen til 21 om
aftenen. Her var der til gengæld god
opbakning til både formiddagstræning
og de to træningskampe samt det so-
ciale, der fandt sted. Det var en rigtig
god dag.
Til arbejdsdagen i klubben gav

en række seniorspillere også et nap
med - ligesom vi 2. Påskedag var
godt 20 spillere, der konvertere-
de formiddagstræning til en tur ved
Marielyst med omdeling af godt
1.400 telefonbøger.

Bagest fra venstre: Anders Lange Sørensen, Jonas Albrektsen, Mathias
Petersen, Theis Kugelberg Madsen, Jonatan Jørgensen, Philip Jensen,
Jacob Søndergaard Nielsen, cheftræner Jesper Bøgh.
Forrest fra venstre: Massør og holdleder Käthe Pedersen, Lucas Pihl,
Jannich Jønch, Mikkel Bjerg Nielsen, Mads Blak, Lasse Pihl, Oliver Stone
og Mathias Østergaard Sørensen.
Foto: Preben Arildsen
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Sportigan Sakskøbing
viser den nye kollektion

Af Preben Arildsen
Jan H. Petersen fra Sportigan

- Sakskøbing Læder og Sport a/s
besøgte torsdag den 30. marts 2017
TGB, hvor han fremviste NIKE's kol-
lektion for sportstøj 2017.
I aftenens løb strømmede medlem-

merne forbi stangen med kollektio-
nen, der viste de nye modeller lige fra
spillertrøje til vinterfrakke. Nyheden
på stangen var en hættesweat, der fås
i farverne blå og sort.

Sponsorchef Flemming Peder-
sen vejledte klubbens medlemmer om
medlemskab af Club Sportigan, hvor
man på aftenen havde mulighed for at
melde sig ind.
Et medlemskab giver kontante for-

dele med de point, der opnås ved køb
- både til medlemmet selv og klub-
ben. Læs mere herom på side 29.

Jan H. Petersen fremviser den nye kollektion til klubbens kasserer Winnie
Refnov.
Foto: Preben Arildsen
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OK benzin-, olie-, mobil- og elpenge 2016
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Vores sponsoraftale med OK har i

2016 afkastet kr. 38.292,35, der er
meget lig med det modtagne for
2015.
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 fordobles
din støtte. Og bliver du både mobil-
og elkunde, så tredobles 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.

Grafen viser de beløb, vi har modtaget siden 1999, hvor klubben i alt har
modtaget kr. 874.135.



50

DANMARKS REKORD I TOREBY
af vores Fodbold Fitness kvinder!

Af Stine W. Bendsen og
Christina Ørsted
Ovenstående blev det gode resultat

af klubbens nye gode tiltag, der i flere
år har stået på ønskesedlen i klub-
ben/bestyrelsen.
I februar fik en suppleant i besty-

relsen sagt ja til at blive koordinator
for Fodbold Fitness udvalget. Dagen
efter blev det forelagt over middags-
bordet, om “fruen” ikke havde lyst til
at hjælpe "lidt" til som lidt spillende
træner. Bare lige sørge for, at det her
smarte og “nemme” 12 ugers
program blev udført! Dagen efter
blev det forelagt for en kvindelig se-
niorspiller i klubben, hvor før omtalte

mand/kone lige var på besøg for at
afhente deres børn. Det gør vi da!
“Det kan da være sjovt ‘ikk Christi-
na” - var svaret…
Så gik det stærkt! Fluks var der

indkaldt til møde med DBU i TGB i
et koldt klubhus! (FF udvalget + de 2
nye trænere deltog). Her blev der lagt
visioner m.m. for "Fodbold Fitness
for Kvinder”. Et mål var, at man ger-
ne ville have, at “holdet” kom op på
15 deltagere!
Nu var alle forberedelser faktisk

klar. Et par aktive trænere, der via
især facebook og netværk, fik spredt
budskabet om det nye tiltag, og med
lidt hjælp fra webudvalget fik de delt

26 kvinder havde trodset vejret, da Fodbold Fitness for kvinder startede i
TGB torsdag aften den 6. april 2017.
Foto: Preben Arildsen



51

en masse gode historier og videoer
om, hvor sundt og sjovt fodbold fit-
ness er. Og de gjorde det godt - til 1.
træning den 6. april startede 26 kvin-
der! (danmarksrekord iflg. DBU-
LOLLAND-FALSTER).
Det var en god opstart! Fyldt med

friske, grinende og oplagte skønne
kvinder med røde kinder, der gav den
max gas.
Trænerne Stine og Christina håber

på at se lige så mange, når der frem-
over er fodbold fitness torsdage i
TGB fra kl. 18.30-19.30. Fokus på
fitness kombineret med øvelser med
bold, samt leg, lidt kamp for dem,
som har lyst, diverse stationsøvelser
og udstrækning!
Stor ros til Kasper fra DBU, som

hjalp projektet igang til 1. træning.
En god times træning med mest fokus
på fodbolddelen - super, og flot gået
med en gruppe kvinder med 5 fod-
boldspillere ud af 26, at alle bare
sprang ud i fodboldøvelserne og
knoklede på - STOR respekt!

Gruppen havde efterfølgende eva-
lueringsmøde med repræsentanter fra
DBU og DBU-LOLLAND-FAL-
STER, og de var stolte og imponeret
af vores klub. Det var nærmest et
skoleeksempel i opstart af “FF" - og
at så mange deltog i en “lille” klub
som TGB.
Der vil løbende i vores FF-gruppe

blive snakket og talt om deltagernes
ønsker og mål med gruppen. De før-
ste 2 gange bliver brugt som inspira-
tion til fremtidige træninger!
OG husk nu 3. halvleg hos Ilse.

Omklædning i klubben + bad bagefter
er også muligt, og vi har også fores-
purgt på haltider til vinter!
Skulle I have lyst til at deltage, så

bare mød op - der er plads til flere
endnu!
Læs mere hér - kontakt, info, vi-

deoer:
www.tgb-info.dk/fodbold-senior/fod-
bold-fitness-for-alle-kvinder

Christina Ørsted t.v. og Stine W. Bendsen, der er træner for Fodbold
Fitness for kvinder, ser gerne, at der kommer flere til træning.
Foto: Preben Arildsen
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Vi er nogle gamle TGB`ere, der gerne vil hjælpe ung-
domsafdelingen i vores klub. 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.:

Reklameuddeling

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 28. maj 2017
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Det er ikke en krigs-
dans Ilse er i gang
med, men et desperat
forsøg på at få æres-
medlemsnålen op,
som Morten Blach
Nielsen ved udnæv-
nelsen tabte i hendes
kavalergang.




